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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 4 de juny de 2018, és el següent :  
 
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 11/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ........................ 4 de juny de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta 
Vergés.  
 
Excusa la seva assistència: Cap dels membres de l’òrgan col.legiat.  
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 4 de juny de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del Sr. 
Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més 
amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, la regidora sra. Mònica Cruz Franch s’incorpora a la 
sessió al punt 4.1 de l’ordre del dia.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió de l’assumpte 
sobrevingut proposat. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el 21 de maig 
de 2018 

693/2018 4 

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

  

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 4 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

3.1 Acceptació per la Junta de Govern local i trasllat 
als equips instructors de la comunicació dels 
ajuts atorgats a l’Ajuntament per la Diputació de 
Barcelona de la Línia de suport a projectes 
específics del Programa complementari de 
modernització de polígons, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 

94/2018 9 

3.2 Acceptar els ajuts econòmics atorgats en el 
marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” : Promoció i 
millora dels polígons i les empreses del Bages 
2018 

189/2018 12 

4. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

4.1 Atorgament de llicència per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos  

622/2018 
623/2018 

14 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

5. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

5.1 Autorització d’us respecte a espai públic (Plaça 
Onze de Setembre – Cobert Maquina de Batre) 
10/06/2018 . 

767/2018 16 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

6. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

6.1 Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació Memorial Eduard Casajoana, 
exercici 2018 

259/2018 19 
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6.2 Atorgament de subvenció nominativa a la 
Comissió de festes Enramades carrer Nou, 
exercici 2018. 

268/2018 22 

7. ÀREA D’ENSENYAMENT   

7.1 Atorgament de subvenció nominativa a Escola 
Monsenyor Gibert, exercici 2018. 

231/2018 24 

8. ÀREA D’ESPORTS   

8.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’AEE 
Paidos, exercici 2018. 

223/2018 26 

9. ÀREA DE JOVENTUT   

9.1 Aprovació de la concessió de subvencions per a 
entitats i associacions locals que organitzin 
activitats d'interès públic durant l'any 2018 en 
materia de joventut 

504/2018 28 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Aprovació de la proposta de conveni de 
delegació de competències a favor de la 
mancomunitat intermunicipal del cardener per a 
la prestació del servei d’implantació d’un cens 
genètic caní 

1471/2017 30  

S2 Adjudicació del contracte mixt per les obres per 
a la instal·lació d’una caldera de biomassa al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages, i el servei de gestió i manteniment 
integral de les instal·lacions tèrmiques de 
l’edifici. 

1578/2017 
 

37 

S3 Ús del pavelló d’esports per la celebració d’un 
Campionat de danses urbanes 

608/2018 49 

S4 Autorització per a la celebració de la 5a. Fira del 
Caçador. 

570/2018 
 

52 

S5 Aprovació de la despesa i programa de la Festa 
Major d’Estiu 2018 

727/2018 63 

S6 Aprovació de la modificació núm. 2 de l’oferta 
pública d’ocupació corresponent a l’any 2018-
2020. 

421/2018 
 

102 
 

S7 Aprovació definitiva del “Projecte de construcció 
d’un pont i d’adequació de vorals de l’avinguda 
Girona”. 

1375/2016 
 

103 
 

S8 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (enginyer tècnic, educadores 
llar d'infants i treballadora familiar)  

732/2018 111 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 

celebrada el 21 de maig de 2018 (exp. 693/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

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

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

 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 
expedient 

Assumpte 

2018-0532 
16/05/2018 

13:11 
719/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 719/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES, número de 
relació O/2018/78 i O/2018/79. 

2018-0533 
16/05/2018 

13:37 
286/2016 

Remuneració per la gestió del servei 
públic al concessionari per a diversos 
títols vinculats a les competències 
municipals en matèria de serveis 
funeraris 

2018-0534 
16/05/2018 

13:38 
1616/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 
i la factura nº 68-18 corresponent a les 
obres de reforma parcial d’uns banys al 
pavelló municipal. 

2018-0535 
16/05/2018 

13:41 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 
i la seva factura 918.018, corresponents 
a les obres complementàries “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a 
La Serreta” 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 5 de 120 
 

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 

2018-0536 
16/05/2018 

14:00 
591/2018 

Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil, en la regidora Mercè 
Casals Martínez 

2018-0537 
16/05/2018 

14:01 
1114/2016 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte per l’execució 
de les obres contingudes en la memòria 
valorada “Condicionament d’una pista de 
bàsquet (a la zona del CEIP Pla del 
Puig)”. 

2018-0538 
16/05/2018 

14:02 
523/2018 

Aprovació de les bases i convocatòria en 
el  procés selectiu per la creació d'una 
borsa de treball d'administratius/ves 

2018-0539 
16/05/2018 

14:02 
692/2018 

Atorgament de llicència urbanística 
d’obres menors per a impermeabilització 
de mur del soterrani (comunitat de 
propietaris) 

2018-0540 
16/05/2018 

14:04 
351/2018 

Formulació d’al·legacions a la petició 
d'exempció reglamentària de la ITC-BT-
10 del REBT per al sector industrial El 
Grau 

2018-0541 
16/05/2018 

16:49 
44/2018 

Superació del període de prova d’una 
treballadora com educadora de la llar 
d'infants 

2018-0542 
16/05/2018 

16:49 
44/2018 

Superació del període de prova d’una 
treballadora com educadora de la llar 
d'infants 

2018-0543 
17/05/2018 

9:23 
682/2018 

Actualització de dades del Consell rector 
La Agrícola, al registre municipal 
d'entitats i associacions. 

2018-0544 
17/05/2018 

12:47 
220/2018 

Llicència urbanística d’obres menors 
d’ampliació d’oficines 

2018-0545 
17/05/2018 

13:29 
432/2018 

Instal·lació de terrassa per establiment de 
restauració LA CUINA DEL BOSQUET 
durant temporada alta 2018 ( 
maig/octubre - 2018 ) 

2018-0546 
17/05/2018 

13:39 
257/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
de canvi de titularitat d’activitat sotmesa a 
declaració responsable d’activitat de 
perruqueria. 

2018-0547 
17/05/2018 

13:50 
693/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 21 de maig 
de 2018 

2018-0548 
17/05/2018 

14:04 
721/2018 

Aprovació del conveni de pràctiques entre 
Fundació Ampans i l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

2018-0549 
17/05/2018 

15:50 
452/2015 

Aprovació del pla de seguretat i salut de 
l’obra : millora connexió camí Grau-Guix 
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2018-0550 
17/05/2018 

16:02 
698/2018 

Devolució de pagaments indeguts a una 
treballadora 

2018-0551 
17/05/2018 

19:19 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 
i la factura número 918.021 corresponent 
a les obres contingudes en el Projecte 
d’Urbanització de la unitat d’actuació 
UA16a La Serreta. Separata 3. Fase 2. 

2018-0552 
17/05/2018 

19:19 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra número 
7 i la seva factura 918.020, corresponent 
a les obres contemplades en el document 
“Separata 5 fase 1 del Projecte 
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no 
urbanitzat de La Serreta”. 

2018-0553 
17/05/2018 

19:19 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 
i la factura número 918.023 corresponent 
a les obres contingudes en la separata 4. 
Millores execució xarxa enllumenat i 
paviment voreres” La Serreta. 

2018-0554 
18/05/2018 

17:25 
169/2017 

Aprovació de la liquidació núm. 
2018/0000002190, en concepte de 
subministrament d’aigua i energia, 
corresponent al servei de bar de les 
piscines municipals durant la temporada 
2017 

2018-0555 
19/05/2018 

12:17 
142/2015 

Aprovació de la liquidació núm. 
2018/0000002191, en concepte de 
subministrament d’aigua i energia, 
corresponent al servei del bar ubicat a 
l’edifici del Nexe-Espai de Cultura, de 
8/6/2015 a 15/3/2018 

2018-0556 
21/05/2018 

11:22 
307/2017 

Llista definitiva d’admesos/es i 
exclosos/es en el procés per a la 
incorporació d’auxiliar administratiu/va 
dins dels Plans de Promoció de 
l'Ocupació 2018 

2018-0557 
21/05/2018 

12:09 
699/2018 

Autorització d’ús de l’espai públic per 
celebració particular (Parc Patufet) 

2018-0558 
21/05/2018 

12:09 
707/2018 

Autorització de trànsit d’una rua 
motoritzada 

2018-0559 
21/05/2018 

12:10 
1398/2017 

Resolució desestimatòria contra un 
recurs de reposició sobre llicència de 
primera ocupació 

2018-0560 
21/05/2018 

12:12 
726/2018 

Designació del delegat de protecció de 
dades, en el marc de l’adequació a la 
normativa europea de protecció de dades 
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2018-0561 
21/05/2018 

13:02 
710/2018 

Aprovació del conveni de pràctiques 
d’una alumna de l'Institut Gerbert 
d'Aurillac a la llar d'infants municipal 

2018-0562 
21/05/2018 

13:25 
1219/2017 

Superació del període de prova d’un 
funcionari interí  

2018-0563 
21/05/2018 

15:23 
737/2018 Reconeixement de trienni a un treballador 

2018-0564 
22/05/2018 

8:22 
156/2015 

Convocatòria urgent de la Comissió 
d'estudi per a la redacció de l'ordenança 
de simplificació administrativa en matèria 
d'intervenció urbanística 

2018-05651 
22/05/2018 

8:23 
105/2018 Aprovació inicial de l'activitat municipal 

2018-0566 
22/05/2018 

8:24 
105/2018 

Aplicació provisional de l'activitat 
municipal en relació a l’Ordenança Fiscal 
de manteniment parcel·les per prevenció 
de riscos d’incendis 

2018-0567 
22/05/2018 

20:32 
586/2018 

Aprovació de la pròrroga del conveni de 
pràctiques d’un alumne de l’Escola Joviat 
al Nexe-espai de cultura 

2018-0568 
22/05/2018 

20:33 
736/2018 Reconeixement de trienni a un treballador  

2018-0569 
22/05/2018 

20:34 
735/2018 

Reconeixement de trienni a una 
treballadora  

2018-0570 
23/05/2018 

18:46 
752/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 752/2018 
de relació de factures número de 
relació O/2018/87. 

2018-0571 
24/05/2018 

10:34 
432/2018 

Llicència d’ocupació per taules i cadires 
2018, temporada alta 

2018-0572 
24/05/2018 

10:46 
307/2017 

Llista provisional d’admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal i data 
entrevistes places agents cívics dins del 
pla de promoció de l'ocupació 2018 

2018-0573 
24/05/2018 

10:52 
36/2014 

Derogació d’un decret anterior, i 
aprovació nou formulari DUTA de la TA- 
14 d’ocupació de via pública 

2018-05742 
24/05/2018 

15:13 
1618/2017 

Aprovació de la certificació dels treballs 
núm. 1 i la factura número 00000187 
corresponent als treballs de reforma, 
ampliació i millora de l’enllumenat del 
camp de futbol municipal. 

                                                 
1 Aquest decret és nul per haver-se detectat un defecte de fons en la part expositiva. El decret 
que el substitueix és el núm. 2018-0566, de 22 de maig de 2018. 
2 Per fer constar que el decret núm. 2018-0574, de 24 de maig de 2018, és nul per raó de duplicitat 
i defecte de forma. El decret vàlid és el núm. 2018-0575, de la mateixa data. 
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2018-0575 
24/05/2018 

15:14 
872/2017 

Aprovació de la certificació número 1 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”. 

2018-0576 
25/05/2018 

8:37 
750/2018 

Comunicació resultat psicotècnic arma 
agents 

2018-0577 
25/05/2018 

8:38 
755/2018 

Devolució dels drets d’examen per 
bonificació d’atur 

2018-0578 
25/05/2018 

11:41 
105/2018 

Aplicació provisional de l'activitat 
municipal en relació a l'ordenança del 
manteniment de parcel·les, per a la zona 
de polígons i voltants.  

2018-0579 
25/05/2018 

13:25 
656/2018 

Gratificacions de serveis extraordinaris i 
hores extres del mes d'abril que es 
pagaran a la nòmina de maig 2018.  

2018-0580 
25/05/2018 

13:25 
1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 
i la factura número 01041 corresponent a 
les obres contingudes en Projecte 
executiu de la primera fase de les obres 
de reurbanització del carrer Padró 

2018-0581 
25/05/2018 

13:25 
1618/2017 

Aprovació de la certificació dels treballs 
núm. 1 i la factura número 00000187 
corresponent als treballs de reforma, 
ampliació i millora de l’enllumenat del 
camp de futbol municipal.   

2018-0582 
28/05/2018 

12:51 
747/2018 

Aprovació de la despesa de la nòmina, 
mes de MAIG 2018 

2018-0583 
28/05/2018 

14:04 
564/2018 

Llicència urbanística d’obres menors per 
modificació d’escomesa d’aigua 

2018-0584 
28/05/2018 

14:07 
614/2018 

Llicència urbanística obres menors per 
construcció de piscina 

2018-0585 
28/05/2018 

15:52 
1374/2017 

Convocatòria de la comissió organitzativa 
per l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel 
proper 31 de maig 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
3.1 Acceptació per la Junta de Govern local i trasllat als equips instructors de 
la comunicació dels ajuts atorgats a l’Ajuntament per la Diputació de Barcelona 
de la Línia de suport a projectes específics del Programa complementari de 
modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 (exp. 94/2018) 
 

1. En data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim 
regulador i la convocatòria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019. 
 
El règim  regulador del Programa complementari de modernització de polígons en el seu 
articulat, entre altres, determina: 
 
Estableix dos línies de suport: Línia de suport 1 “Suport a plans integrals” i la línia de 
suport 2 “Suport a projectes específics”. 
 
La línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament 
d'intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d'un municipi, o bé 
intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb  una continuïtat 
actual o tendencial. 
L'ens local ha de finançar, com a mínim, el 15% del cost del projecte pel qual 
presenti sol·licitud i, per a assegurar aquest import, pot comptar amb finançament 
d'altres entitats del sector públic o privat. 
 
Despeses subvencionables. Es consideren subvencionables, en termes de l'Ordre 
EHN3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos dels 
ens locals,  les  despeses executades amb càrrec al Capítol 6 del pressupost dels 
ens executors que suposin un increment de la capacitat, rendiment o eficiència dels 
béns sobre els que s'executin les obres, així com un allargament de la seva vida útil, 
referides a les actuacions que es delimiten a l’article 3 del regim regulador. També 
són subvencionables, en la seva totalitat, les despeses executades amb càrrec al 
Capítol 2 del pressupost de despesa dels ens locals, derivades de les contractacions 
necessàries per a la realització de modificacions puntuals en el planejament 
urbanístic municipal, sempre i quan es tracti d'actuacions de reconversió total, dutes 
a terme en el marc de la Línia de suport a projectes específics, o de reconversió 
parcial, tant en la línia de suport a projectes específics com en la línia de suporta 
plans integrals. Despeses de Capítol 1, derivades de les tasques desenvolupades 
pel personal tècnic de l'ens destinatari o executor, quan actuï per pròpia 
administració, que s'encarregui de la redacció dels avantprojectes i/o projectes 
corresponents  a les actuacions que són objecte de suport en el marc del present 
Programa complementari (arquitectes i enginyers). 
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Acceptació dels ajuts concedits. Es considerarà que els ens locals destinataris han 
acceptat tàcitament els ajuts econòmics concedits si, dins el termini d'un mes des 
de la publicació de la concessió dels ajuts, no han manifestat expressament la 
renúncia. 
 
Pagament dels ajuts concedits. El pagament dels ajuts als ens locals es realitzarà 
prèvia justificació de les despeses executades, de conformitat amb els requisits i 
procediments definits en aquest regim regulador. Els pagaments a efectuar per la 
Diputació de Barcelona es correspondran amb el percentatge de cofinançament 
establert, en funció de la línia de suport i de l'import que cofinanci l'ens local 
destinatari. 
 
Terminis d'execució i justificació dels ajuts. El període d'execució de les actuacions 
de la Línia de suport a projectes específics   es  correspondrà   amb  les  despeses   
realitzades   pels  ens  locals destinataris en el període compres entre 1'1 de gener 
del 2018 i els 18 mesos següents, finalitzant el 30 de juny del 2019. 
Excepcionalment, s'admetran justificacions de despeses realitzades des del'1 del 
gener del 2017 sempre i quan siguin de naturalesa corrent, executades amb càrrec 
als Capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa dels ens  locals  destinataris, en els 
termes especificats a l'article 10.3 pel que fa a aquesta tipologia de despesa. 
 
La justificació de les despeses corresponents a la Línia de suport a projectes 
específics es dura a terme cada sis meses de conformitat amb els terminis següents: 
 
Primera justificació parcial: entre  1' 1  de setembre i 1'1 d'octubre del de  2018. 
Segona justificació parcial: entre  1'1 de marc; i 1'1 d'abril del d'abril   2019. 
Justificació final: entre  1'1 i el  30 de setembre del   2019. 
 
Procediment de justificació electrònic. Els destinataris han de tramitar 
electrònicament la justificació de despeses. A aquest efecte, hauran d'annexar al 
tràmit el model normalitzat, d'acord amb la modalitat d'execució. Els mitjans per 
formalitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu 
ElectrónicadelaDiputaciodeBarcelona,tps://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/conc
ertacio/default.asp. 
 
2. Mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2018-0049, de 12/01/2018 es va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Programa complementari de modernització de 
polígons, els ajuts per actuacions en la Línia de suport 2 “ Suport a projectes específics” 
que s’indiquen a l’esmentat Decret. 
 
3. En data 15/5/2018 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 10/5/2018, per el qual s’ 
acorda resoldre el procediment de concessió d'ajuts de la Línia de suport a 
projectes específics del Programa complementari de modernització de polígons, en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
La concessió dels ajuts a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, hi figuren en el punt 
segon de l’acord que aprova la concessió del ajuts i els ens destinataris: 
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Línia de suport  a projectes específics. 
Actuació: Conjunt d’actuacions per a la modernització dels polígons industrials de Sant 
Fruitós de Bages. 
Codi XGL: 18/X/257510 
Import concedit (EUR): 671.556,62. 
Import 2018 (EUR): 181.080,92. 
Import 2019 (EUR):  490.475,70. 
 
En els punts novè i desè de l’acord s’ aprova els models i la forma de justificació de les 
despeses per part dels ens destinataris dels ajuts. 
 
Segon determina l’acord en el seu punt tretzè, “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.” 
 
4. En el règim regulador del Programa esmentat al punt 1er anterior (article 22)  es 
preveu que: “ Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament 
els ajuts econòmics concedits si, dins el termini d'un mes des de la publicació de la 
concessió dels ajuts, no han manifestat expressament la renúncia.” 
 
L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents (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 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
 
PRIMER.- Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament  de 
la Línia de suport a projectes específics del Programa complementari de 
modernització de polígons, 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. 
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QUART.- Declarar que: 
 

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

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

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
3.2 Acceptar els ajuts econòmics atorgats en el marc del Catàleg de serveis 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” : Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages 2018 (exp. 189/2018) 

 
1. En data 21.05.2018 (reg. d’entrada núm. E/002588-2018) el Consell Comarcal del 
Bages comunica a aquest Ajuntament la resolució del Consell Comarcal del Bages per 
la qual es resol, entre altres, el següent:  
.../... 
SETÈ.- Acceptar els ajuts econòmics atorgats per resolució de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 26 d’abril de 2018, per als àmbits que es relacionen a 
continuació, i d’acord amb els informes d’instrucció elaborats per les corresponents 
Gerències o Direccions de Serveis de la Diputació:  
 

 
 
VUITÈ- Aprovar el desglòs de finançament de l’actuació “Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages 2018”, per tractar-se d’una actuació que es 
desenvolupa conjuntament entre el Consell Comarcal del Bages i 11 ajuntaments de la 
comarca, amb un pressupost total de 140.000,00 € i un ajut concedit d’import 
84.000,00€: 
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(...) 

 
(…) 
 
2. Per Decret de l’Alcalde núm. 2018-0114, d’1 de febrer de 2018, es va resoldre 
acceptar el compromís d’adhesió a l’execució conjunta de l’actuació Promoció i millora 
dels polígons i les empreses del Bages 2018, promogut pel Consell Comarcal del Bages.  
 
3. L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents ( i a sensu contrari 
s’ha d’entendre la renuncia) és competencia de la Junta de Govern Local, que actua per 
la competencia delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar els ajuts econòmics atorgats en el marc del Catàleg de serveis 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i a la Intervenció i a la 
Tresoreria municipal per al seu coneixement i als 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 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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4. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  

4.1 Atorgament de llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos  (exp. 622/2018  i 623/2018) 
 
1. En data 23 d’abril de 2018,registres d’entrada 2018-E-RC-2129 i 2018-E-RC-2130, 
(exp. 623 i 622/2018), la Sra. *** va presentar sol·licitud de llicència per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos dels gossos amb nom “Nora”, amb codi 
d’ identificació microxip número 981098102631361 i amb nom “Duque”, amb codi 
d’identificació microxip número 981098104196154, tots dos de raça american 
staffordshire terrier. 
  
Adjunta a les seves sol·licituds les cartilles sanitàries amb les dades d’identificació dels 
gossos, certificat de aptituds físiques i psicològiques expedit per centre autoritzat, 
document acreditatiu de l’assegurança de responsabilitat civil, per cadascú dels gossos 
per import de 150.000€, constant en la descripció del risc assegurar la identificació del 
gossos i el justificant de l’autoliquidació de les taxes municipals. 
  
2. La concessió d’aquesta llicència és troba subjecte a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, d’11 de juny, de 
mesures en matèria de gossos potencialment perillosos; Reglament municipal regulador 
del Registre censal d’animals de companyia (BOP, 129 de 30.3.2000); Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals (BOP, 313 de30.122008; BOP de 
12.11.2014,correcció d’errades BOP de 23.2.2015) i Ordenança fiscal  núm. 37, 
reguladora de la Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals 
de companyia. 

 
3. Atesos els antecedents i l’informe que obra a l’expedient es considera que les 
sol·licituds s’acompanyen de la documentació i requisits que exigeix l’expressada 
normativa aplicable i procedeix la seva aprovació.   
 
4. La Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció de dos gossos 
potencialment perillosos de la raça American Staffordshire Terrier, de nom “Nora”, 
identificada amb codi microxip número 981098102631361 i de nom “Duque”, identificat 
amb codi microxip 981098104196154 a la Sra. *** DNI *** propietària d’aquests. 
Condicions de la llicencia: 
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- La llicencia té un període de validesa de cinc anys i s'ha de renovar, a petició de 
l’/la interessat/da, amb la finalitat de comprovar que la titular de la llicència compleix, 
els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció. No obstant, de conformitat 
amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos 
potencialment perillosos i l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que 
desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, la llicència perdrà la seva vigència en el moment que el/la titular deixi de 
complir qualsevol dels requisits i les obligacions establertes en els esmentats articles.  
 
- El titular haurà de presentar anualment a l’Ajuntament, coincidint amb la renovació de 
la pòlissa, còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, de cadascú dels 
gossos, per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros, d’acord 
amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que 
en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, per tal 
que pugui comprovar la seva vigència. 
- Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb 
l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos 
potencialment perillosos, hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que 
preveu l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos, següents: 
-  Es lliura un document acreditatiu al titular d’aquesta llicencia que haurà de dur-la 
sempre i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de l’autoritat. 
 
-   En llocs i espais d’ús públic els gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió i no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
-  El titular ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les dades que consten 
en la llicencia en el termini de 15 dies a comptar des de la data en que es produeixi. 
 
- La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 
màxim de 48 hores. 
 
SEGON.- Procedir a la inscripció dels gossos en  Registre ANICOM, apartat- gossos 
potencialment perillosos- del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i al cens municipal.  
 
TERCER.-  Prendre coneixement que la sol·licitant ha fet efectiu l’ingrés de 80,00 € en 
concepte de taxa prevista en l’Ordenança fiscal nº 37, reguladora de la taxa per la 
tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia segons 
s’acredita mitjançant els justificants de pagament de 23 d’abril de 2018 emès respecte  
de les autoliquidacions números 2018/0000001859 i  2018/0000001860  de 23 d’abril de 
2018. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la interessada i  donar trasllat de l’acord a l’àrea 
de tresoreria. 
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CINQUÈ.-  Declarar que respecte als presents acords: 
  
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
  
5. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
 
5.1 Autorització d’us respecte a espai públic (Plaça Onze de Setembre – Cobert 
Maquina de Batre) 10/06/2018  (exp. 767/2018) 
 

Primer. Vista la instància presentada per Xavier Racero Esquius que manifesta actuar 
en representació de l’entitat Associació Més Gent Fent Poble (registre d’entrada 
E/002564-2018 de 18 de maig de 2018) mitjançant la qual aporta sol·licitud d’autorització 
per actes públics i sol·licitud de préstec de material a efectes de la realització d’un acte 
commemoratiu en celebració d’aniversari de Gent fent Poble el 10 de juny de 2018 de 
17:00 a 22:00 (amb dates de muntatge de 10 a 11 de juny de 2018) a la Plaça Onze de 
Setembre i en la zona del cobert de la Màquina de Batre. 
 
L’aforament previst es d’unes 400 persones i no s’indiquen afectacions a la via pública 
respecte a trànsit, indicant-se expressament la generació d’avís a veïns i veïnes. 
 
Segon. Vista la normativa aplicable continguda essencialment en els articles 9 i 26 de 
l’Ordenança de convivència ciutadana; articles 42 i 43 de la Llei 11/2009 de 6 de juliol 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; 108 i 
següents del Decret 112/2010 de 31 d’agost; 152 del Decret 58/2010 de 4 de maig 
d’entitats esportives de Catalunya; l’art. 57 del Decret 336/88 de 17 d’octubre, pel qual 
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s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, en els quals es regula el règim de 
autorització i requisits que ha de complir l’organitzador d’activitats de caràcter 
extraordinari. 
 
Tercer. Atès que per part de l’àrea gestora encarregada de les convocatòries de la 
comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals s’ha procedit a indicar 
que no es preveu la realització de cap sessió amb caràcter previ a la tramitació de la 
present proposta d’acord i que respecte a les condicions aplicables resulten 
traslladables les fixades mitjançant acta de la Comissió de 9 de maig de 2017 segons 
consta en decret número 2017-0581 de 15 de maig de 2017. 
 
Quart. 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 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Associació Més Gent Fent Poble – G65625170 (respecte a la 
sol·licitud presentada per Xavier Racero Esquius amb NIF ***) l’ús de l’espai públic 
respecte a la Plaça Onze de Setembre i la zona del cobert de la Màquina de Batre en 
data 10 de juny de 2018 de 17:00 a 22:00 (amb dates de muntatge de 10 a 11 de juny 
de 2018). 
 
SEGON. Condicionar la eficàcia de la present autorització amb caràcter suspensiu al 
compliment de les següents condicions: 
 

- L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els actes d’aquesta activitat i/o celebració. 

 
- L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja de l’espai ocupat i 

haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, tenint en 
compte que no es podran utilitzar productes de vidre o perillosos a l’espai 
temporalment ocupat. 

 
- En cas de fer foc, aquesta autorització quedarà condicionada a l’autorització del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
- L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 

assistents a l’activitat. 
 

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

 
TERCER. Autoritzar a la cessió del següent material: 
 

 mida tipus quantitat 

escenari 6x4 metres  1 

taules 76x183 cm plàstic 40 

cadires  plàstic 400 

contenidors 
de residus 

 envasos 4 

 paper 2 

 rebuig 2 

 orgànica 2 

tanques  plàstic 14 

carpes   1 

 
La cessió d’aquest material i el seu lliurament i condicions d’instal·lació per l’ús durant 
el període autoritzat resta condicionat a les disponibilitats i serà concretat per l’àrea 
encarregada de la gestió de material amb antelació respecte a la data sol·licitada. 
 
QUART. Notificar el present acord a la persona peticionaria 
 
CINQUÈ. Comunicar el present acord als següents equips instructors: 
 

• 30 (Entitats): a efectes de gestió i confirmació de disponibilitat del material 
sol·licitat. 

• 51 (Brigada): a efectes de gestió coordinada amb equip instructor pel trasllat, 
instal·lació i retirada de materials. 

• 34 (Comunicació): a efectes de realització de l’avís informatiu a veïns i veïnes. 

• 20 (Seguretat Ciutadana): per coneixement respecte a la disponibilitat 
d’autorització i previsió a efectes de tasques policials. 

 
SISÈ. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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 
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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, a excepció del 
regidor sr. Xavier Racero Esquius, que s’absté.  

 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
6. ÀREA DE CULTURA I FESTES  
 
6.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Memorial Eduard 
Casajoana, exercici 2018 (exp. 259/2018) 
 

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 
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annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48903 una subvenció nominativa destinada a l’Associació 
Memorial Eduard Casajoana, per import de 13.000,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Mireia Pintó Garriga, en 
representació de l’Associació Memorial Eduard Casajoana (registre d’entrada E/002522-
2018; 2018-E-RC-2578-2018 de 16 de maig de 2018) per l’organització del Festival 
Internacional de música clàssica, exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48903 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 13.000,00 euros per subvencionar a l’Associació Memorial Eduard Casajoana. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 16.5.2018, 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 
Memorial Eduard Casajoana per a l’exercici 2018, per import de 13.000,00 euros, per 
l’organització del Festival Internacional de música clàssica, exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 25.4.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost 
vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
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El total de pròrrogues que es puguin acordar en anys posteriors no podrà mai excedir 
els 4 anys en total. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 13.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.334.48903 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 10.400,00 €, corresponents al 80% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 2.600,00 €, corresponents al 20% de la subvenció una vegada comprovat s’han 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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6.2 Atorgament de subvenció nominativa a la Comissió de festes Enramades 
carrer Nou, exercici 2018 (exp. 268/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48957 una subvenció nominativa destinada a les Enramades 
carrer Nou, per import de 600,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Clara Oliveres Peig, en 
representació de la Comissió de festes Enramades carrer Nou (registre d’entrada 
E/002569-2018, 2018-E-RC-2638 de 21 de maig de 2018) per promoure l’organització 
de les festes d’estiu del carrer Nou, de l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48957 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 600,00 euros per subvencionar a la Comissió de festes Enramades carrer Nou. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 21.5.2018, 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 a la Comissió de festes Enramades carrer Nou d’una 
subvenció de forma directa, per a l’exercici 2018, per import de 600,00 euros, per 
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col·laborar en la realització de les activitats culturals i festives vinculades a la festa 
d’estiu de les Enramades del carrer Nou, per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 24.10.2017 
(obrant a l’expedient), tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 600,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.334.48957 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 420,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 180,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a la Comissió de festes Enramades carrer Nou 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. 

 
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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7. ÀREA D’ENSENYAMENT 
  
7.1 Atorgament de subvenció nominativa a Escola Monsenyor Gibert, exercici 
2018 (exp. 231/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48935 una subvenció nominativa destinada a l’Escola Monsenyor 
Gibert, per import de 750,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Joan Piella Prats, en 
representació de l’Escola Monsenyor Gibert (registres d’entrada E/0012192-2018, 2018-
E-RC-2243) per promoure activitats educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a 
diversificar les activitats proposades, durant l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48935 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 750,00 euros per subvencionar a l’Escola Monsenyor Gibert. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 9.5.2018, 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: 
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Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a ESCOLA 
MONSENYOR GIBERT per a l’exercici 2018, per import de 750,00 euros, per 
col·laborar en la promoció d’activitats educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a 
diversificar les activitats proposades, per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 6.6.2017, 
(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 750,00 euros, 
amb càrrec a la partida 38.324.48935 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

c) 600,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

d) 150,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’Escola Monsenyor Gibert 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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8. ÀREA D’ESPORTS 
  
8.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’AEE Paidos, exercici 2018 (exp. 
223/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.330.48945 una subvenció nominativa destinada a l’AEE Paidos, per 
import de 4.200,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Juan Girona Rodríguez, en 
representació d’AEE Paidos (registre d’entrada E/002553-2018, 2018-E-RC-2608 de 17 
de maig de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport al municipi, així com per la 
gestió de les instal·lacions del pavelló municipal d’esports per l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48945 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 4.200,00 euros per subvencionar a l’AEE Paidos. 
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Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 18.5.2018, 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 a l’AEE Paidos d’una subvenció de forma directa, per a 
l’exercici 2018, per import de 4.200,00 euros, per col·laborar en la promoció de l’activitat 
física i l’esport al municipi, així com per la gestió de les instal·lacions del pavelló 
municipal d’esports per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 20.7.2017 
(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 4.200,00 euros, 
amb càrrec a la partida 36.330.48945 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

e) 3.360,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

f) 840,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

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

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 
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- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9. ÀREA DE JOVENTUT 
  
9.1 Aprovació de la concessió de subvencions per a entitats i associacions 
locals que organitzin activitats d'interès públic durant l'any 2018 en matèria de 
joventut (exp. 504/2018) 
 

Primer. En sessió de 9 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva per a entitats i 
associacions locals que organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2018 en matèria 
de joventut, publicat al BOPB de 17 d’abril de 2018. 
A la mateixa Junta de Govern Local, es van aprovar les clàusules particulars de les 
subvencions, l’extracte de les quals va ésser publicat al BOPB de 17 d’abril de 2018. 
 
Segon. Atès que el termini de presentació de subvencions era de 20 dies naturals a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB. 
 
Tercer. Atès el que disposen les esmentades clàusules, pel que fa al procediment de 
valoració en el seu article 7, i vista l’acta de la comissió qualificadora de 10 de maig de 
2018, obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la concessió de la subvenció i la bestreta del 70% de les subvencions 
atorgades a les entitats següents: 
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Entitat i NIF 
Subvenció 
2018 

Bestreta  
70% 

ASSOCIACIÓ JUVENIL SOCIAL 
LOVERS 
NIF: G66870528 

500,00 € 350,00 € 

TOTAL 500,00 € 350,00 € 

 
La quantia de la subvenció atorgada es distribuirà de la següent manera:  

a) El 70% de la subvenció atorgada, es farà efectiva als beneficiaris en el moment 
de l’aprovació de la subvenció. 
 

b) El 30% restant un cop presentada la justificació corresponent, que es justificarà 
segons el model de justificació, aprovat per l’ajuntament (annex 3 – model de 
justificació de subvencions) i segons els requisits que consten a les bases 
d’execució del pressupost de 2017, per la qual cosa caldrà justificar el 100% de 
l’activitat. 

 
c) Les factures hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de 

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

 
d) El termini màxim per a presentar la documentació de la justificació, davant l’àrea 

gestora de les subvencions, serà abans del 10 de desembre de 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 500,00 euros a càrrec de la partida 
pressupostària de l’exercici 2018, número 35.330.489.04. 
 
Tercer. Notificar el present acord a cadascuna de les entitats sol·licitants de subvenció, 
i comunicar a la Tresoreria municipal als efectes de procedir a fer efectiu el seu 
pagament. 
 
Quart. Publicar la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) i al portal web municipal de transparència.  
 
Cinquè. Declarar que:  
  

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

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

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

 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1 Aprovació de la proposta de conveni de delegació de competències a favor 
de la mancomunitat intermunicipal del cardener per a la prestació del servei 
d’implantació d’un cens genètic caní (exp. 1471/2017 ) 
 

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

Primer. És voluntat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, fer un pas més i identificar 
tot l’inventari de gossos del municipi amb una empremta genètica, que és única i 
intransferible per cadascun dels animals per solucionar, d’aquesta manera, ambdues 
problemàtiques amb una mateixa acció, per tant, implantar un cens amb genotip d’ADN 
de l’animal que permeti identificar, de forma fidedigna, tant als animals com als seus 
excrements i en conseqüència als seu propietaris. 
 
Segon. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2017-1390 de data 23 de novembre de 2017, 
es va aprovar la sol·licitud a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener respecte al 
detall del servei i el cost per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant fruitós de Bages al 
servei de creació i control del cens genètic caní del citat ens supramunicipal. 
 
Tercer. Atès que segons allò que estableix el punt primer de la mesura tercera del 
cartipàs municipal del mandat 2015-2019 sobre matèries competència de l’alcalde 
(decret núm. 2015-0480, de 18 de juny de 2015), en quant a les competències que 
l’alcalde delega en la Junta de Govern Local, les propostes sobre aquelles matèries que 
s’hagin d’aprovar per majoria absoluta al Ple municipal, han de ser prèviament 
aprovades per la Junta de Govern Local. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local el següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Proposar al Ple:   
 
Aprovació el conveni de delegació de competències a favor de la mancomunitat 
intermunicipal del cardener per a la prestació del servei d’implantació d’un cens 
genètic caní. 
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni que s’incorpora al present acord (annex) per 
regular la delegació de competències a favor de la mancomunitat intermunicipal del 
Cardener per a la prestació del servei d’implantació d’un cens genètic caní. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i a 
l’àrea d’intervenció i Tresoreria. 
 
Quart. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la web municipal i al portal de 
transparència.  
 
Cinquè. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
Annex: Conveni de delegació de competències a favor de la mancomunitat 
intermunicipal del Cardener per a la prestació del servei d’implantació d’un cens 
genètic caní. 

 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DEL CARDENER PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’IMPLANTACIÓ D’UN CENS GENÈTIC CANÍ. 
 
Sant Joan de Vilatorrada, ____ de ____________ de 2018 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, representada pel President, 
Sr. Albert Miralda i Sellarès, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Roser Pons i Llobet. 
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I, de l’altra, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat per l’Alcalde, Sr. 
Joan Carles Batanés i Subirana, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep 
González i Ballesteros.  
Intervé la senyora Roser Pons i Llobet secretària de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, en la seva qualitat de fedatària pública, segons preveu l’article 3.2 f) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, 
d’acord amb les atribucions previstes a l’article 4 dels Estatuts de la Mancomunitat, i en 
virtut de l’acord adoptat per la Junta d’aquesta Mancomunitat en sessió del dia 18 de 
desembre de 2017. 
 
El segon en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a l’empara 
del que disposa l’article 53.1 lletra a) del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament 
facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut a l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió del dia XX de XX de 2018. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal per la qual actuen i la 
capacitat jurídica i d’obrar necessària per l’atorgament d’aquest conveni de delegació de 
competències en els termes previstos als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 108.3 i concordants de la Llei  26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i, en la seva virtut,  
 
MANIFESTEN 
 

I. Per acord de 25 de març de 2004 es va declarar constituïda la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener, integrada pels ajuntaments de Santpedor, Súria 
i Sant Joan de Vilatorrada. 
 

II. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de 
data 21 de setembre de 2006, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Callús a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 

 
III. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de 

data 9 de juliol de 2009, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Castellnou de Bages a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 
 

IV. Per acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de 
data 3 d’abril de 2013, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de de Sant 
Salvador de Guardiola a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 
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V. De conformitat amb l’article 11 dels seus estatuts, constitueixen les finalitats de la 

Mancomunitat: 
 

/...1. La Mancomunitat té per objecte conjuminar esforços i possibilitats 
econòmiques dels esmentats Municipis, per a la creació i sosteniment dels 
següents serveis: 
 

a) Recollida, gestió i tractament de residus. 
b) Agents de desenvolupament local, ambiental o laboral. 
c) Grua i dipòsit de vehicles. 
d) Recollida d'animals abandonats i tractament de plagues. 
e) Neteja viària. 
f) Jardineria de parcs i zones verdes, conservació i senyalització de 
camins i vies rurals. 
g) Manteniment i neteja d'instal·lacions, equipaments i espais públics. 
h) Promoció de recursos turístics. 
i) Consultoria i assistència especialitzada en matèries objecte de la 
Mancomunitat, sense perjudici de les atribucions d'informe i assessoria 
que correspon als funcionaris d’habilitació nacional. 

 
Així mateix, en l’apartat 2 del mateix article dels estatuts, es preveu el següent: 
 

/... 2. Pel que fa a l'esfera d’actuació pròpia i compartida, la 
Mancomunitat podrà subscriure convenis, contractes i acords, així com 
formar consorcis amb l'Estat, la Generalitat, la Província, els Municipis i 
altres entitats de dret públic o privat, per la realització de les funcions 
específiques de la Mancomunitat.../ 

 
 
III. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per resolució d’Alcaldia núm. 2017-1390, ha 
manifestat el seu interès a la Mancomunitat en participar del servei de creació i control 
del cens genètic caní i ha sol·licitat el detall del servei i cost per fer-ho efectiu. 
 
IV. La Mancomunitat té en funcionament des de fa un temps aquest servei que presta 
regularment a alguns dels seus municipis mancomunats. Per aquesta raó, basada en 
qüestions d’eficàcia, economia administrativa i especialització resulta procedent fer ús 
de la prestació del servei indicat a través de la figura de la delegació de competències 
a altres administracions. 
 
V. La Mancomunitat, per acord de la Junta de data ... ha aprovat l’acceptació de 
delegació de competències efectuada  pel municipi de Sant Fruitós de Bages i el seu 
conveni regulador. 
 
 
Per tal de formalitzar la delegació de competències indicada, les entitats atorgants 
convenen, de mutu acord, els següents: 
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PACTES 
 
Primer. Delegació de competències. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages delega a 
la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener la prestació del servei d’implantació d’un 
cens genètic caní al municipi de Sant Fruitós de Bages i la posterior identificació de 
femtes. 
 
Segon. Actuacions objecte del conveni. Obligacions de les parts.  
 
1. Són obligacions de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, les següents: 

 
a) En relació amb la identificació de la cabanya de gossos: 

  

• Anàlisi i transport de les mostres de sang i/o hisop bucal per a l’extracció 
de l’ADN de cada individu i constitució del cens genètic caní.  

• Subministrament del material necessari per a la realització de les 
extraccions sanguínies (tot excepte les agulles). 

• Subministrament del material necessari per a la realització dels hisops 
bucals. 

• Acreditació dels professionals veterinaris 

• Entrega d’una xapa identificativa per cada animal censat genèticament. 

• Accés íntegre a la plataforma de gestió pels animals censats de Sant 
Fruitós de Bages.  

• Liquidació dels serveis prestats 
 

b) En relació amb la identificació d’incívics: 
 

• Anàlisi i transport de les mostres de femta per a l’extracció de l’ADN i 
identificació de l’animal i propietari al qui pertany. 

• Subministrament del material necessari per a la recol·lecció i anàlisis de 
les mostres de femta. 

• Accés íntegre a la plataforma de gestió per les mostres recollides de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

• Liquidació dels serveis prestats.  
 
2. Són obligacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages les següents: 

 
a) En relació amb la identificació de la cabanya de gossos: 

 

• Redacció o modificació de l’ordenança municipal per a la inclusió de 
l’obligatorietat del cens genètic caní.  

• Contractació del veterinari per a l’extracció de les mostres de sang i/o 
saliva als animals participants en el cens genètic caní.  

• Emplena de les fitxes de la plataforma relatives als animals censats.  

• Pagament de les quantitats acordades com a contraprestació dels serveis 
prestats per part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.  
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b) En relació amb la identificació d’incívics: 

 

• Realització de la recol·lecció de les mostres de femta, amb el 
corresponent aixecament de l’acta pertinent per a la garantia de no 
alteració.  

• Garantia de la cadena de custòdia fins a la recollida de les mostres per 
part del transportista autoritzat.  

• Alta de les mostres realitzades a la plataforma de gestió. 

• Seguiment del resultat de les mostres 

• Inici i seguiment del procés sancionador 

• Pagament de les quantitats acordades com a contraprestació dels serveis 
prestats per part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.  

 
Tercer. Abast i límits de la delegació. Aquesta delegació implica exclusivament la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis i no suposa la cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. 
 
Quart. Contraprestació de la delegació de competències. Les liquidacions a que 
haurà de fer front l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en contraprestació del servei 
realitzat s’atindran als següents conceptes: 
 

• Preu unitari d’analítiques d’alta de genotipat: 14,50 €, IVA a part.  

• Preu unitari d’analítiques de contrast: 15,20 €, IVA a part.  

• Despeses de gestió: 600 € anuals.  
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages abonarà a la Mancomunitat  el serveis indiciats, 
prèvia presentació de l’oportuna factura de liquidació. 
 
Cinquè. Durada. La durada de l’encomana serà des de la data de la signatura del 
present conveni fins el dia 14 de febrer de 2019.  
 
No obstant, transcorregut el termini inicial, i sempre que la Mancomunitat es vegi en 
condicions de seguir prestant aquest servei, es podran aprovar fins a dues pròrrogues 
anuals. Si en el termini màxim de 3 mesos anteriors a la data de finalització del conveni 
o de les pròrrogues d’aquest no s’ha comunicat res al respecte, s’entendrà prorrogat 
tàcitament, essent la durada màxima del conveni, amb pròrrogues incloses, de quatre 
anys. *** 
 
Sisè. Persones de contacte. La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener posarà a 
disposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages una persona de contacte 
responsable del desenvolupament del suport tècnic. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà a disposició de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener una figura tècnica i una política per a les qüestions 
relacionades amb el present conveni així com la comunicació i resolució de possibles 
incidències que es detectin. 
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Setè. Causes d’extinció. Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 

- Per mutu acord de les parts. 

- Per finalització del termini. 

- Causes de força major. 

- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 

- Per incompliment manifest d’una de les parts signants, la qual cosa comportarà 
l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat. 

- Per rescissió unilateral voluntària. 

- Per qualsevol de les causes establertes a la llei. 
 
Vuitè. Jurisdicció competent. La naturalesa administrativa del present conveni fa que 
siguin competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que 
puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
 
I en prova de conformitat , ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data abans esmentats 
 
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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S2 Adjudicació del contracte mixt per les obres per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages, i el 
servei de gestió i manteniment integral de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. 
(exp. 1578/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

 
 
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va 
aprovar la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, pel subministrament 
i instal·lació d’una caldera de biomassa al camp de futbol  municipal de Sant Fruitós de 
Bages, i el servei de gestió i manteniment integral amb garantia total de la instal•lació. 
 
Segon. En data 8 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Tercer. Durant els quinze dies següents a l’anunci de licitació al perfil del contractant, es 
van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
 
Quart. En data 12 de febrer de 2018, es va reunir la mesa de contractació, en la qual es 
va procedir a l’obertura dels sobres 1 i 3. De les ofertes presentades, i en aplicació de 
la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives particulars, es va obtenir el 
següent resultat: 
 

 
 
Cinquè. Analitzat el contingut de les ofertes (sobre 3) la mesa de contractació va 
constatar diferents ofertes incurses en temeritat. En aquest sentit, es va acordar donar 
trasllat als serveis tècnics municipals de les ofertes presentades, les quals contenien 
l’estudi econòmic desglossat per partides per si mitjançant amb aquest document 
s’acreditava la viabilitat econòmica de l’oferta presentada; o en cas contrari es requerís 
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la pertinent justificació complementària d’acord amb el TRLCSP. En aquest sentit, en 
data 5 d’abril de 2018, l’enginyer municipal emet informe, detallant la documentació que 
calia sol·licitar a aquests licitadors. 
 
Sisè. En dates 18/04/2018 i 19/04/2018 amb registres d’entrada E/001947-2018 i 
E/001949-2018 les empreses 2DOS Calor & Energia, SL  i Soler Global Service, SL van 
presentar la documentació requerida, la qual va ser estudiada per l’enginyer municipal 
mitjançant informe de data 24/04/2018. 
 
Setè. En data 4 de maig de 2018, la mesa de contractació va proposar excloure a 
l’empresa Soler Global Service, SL, pels motius exposats en l’informe tècnic. En el 
mateix acte, la mesa també es va proposar elevar a la Junta de Govern Local, la 
proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa 2DOS Calor & 
Energia, SL. S’adjunta acta de la mesa de contractació la qual conté adjunt l’informe 
tècnic de 4 de maig de 2018. 
 
Vuitè. Atès que per la instructora del procediment es va requerir a l’empresa 2DOS Calor 
& Energia, SL., perquè presentés la documentació establerta en l’article 151.2 del 
TRLCSP, i clàusula 4.7 del DCPCAP, la qual fou presentada mitjançant registre 
d’entrada E/002618-2018 quedant acreditada la solvència tècnica, econòmica i la 
garantia definitiva. 
 
Novè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Excloure a l’empresa Soler Global Service, S.L. del procediment de licitació de 
referència, en consideració als motius exposats en l’informe tècnic de data 24 d’abril de 
2018 (annex 1), i d’acord amb allò acordat en la mesa de contractació de data 4 de maig 
de 2018. 
 
Segon. Aprovar, de conformitat amb el disposat en l’article 151.1 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la classificació de les proposicions presentades a la 
licitació referida:   
 

1. 2DOS Calor & Energia, S.L 
2. Visio Solar S.L. 
3. Wattenergia S.L. 
4. Comet Martinez Boix S.L 
5. Ecoclima Barcelona S.L.    
6. Comercial Vallesana de Sumistros SA 

 
Tercer. Adjudicar a l’empresa 2DOS Calor & Energia. S.L, amb CIF B55102883 el 
contracte mixt per les obres per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al camp de 
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futbol municipal de Sant Fruitós de Bages, i el servei de gestió i manteniment integral de 
les instal•lacions tèrmiques de l’edifici, de conformitat amb la oferta presentada: 
 
1. Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment preventiu, 

d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP: 360,00  €/any (IVA exclòs), 
més 75,60 (21 % IVA); total de 435,60  €/any (21% IVA inclòs). 

 
 
2. Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment correctiu 

amb garantia total, d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP: preu 
250,00  €/any (IVA exclòs), més 52,50 (21% d’IVA); total de 302,50  €/any (IVA 
inclòs). 

 
3. Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de gestió energètica, 

d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP. Preu 2.212,64 €/any (IVA 
exclòs), més 464,65 (21% d’IVA), total de 2.677,29 €/any (IVA inclòs). 
 

4. Millores respecte l’execució de la prestació d’obra 
 

El licitador assumirà, d’acord amb la seva oferta, sense cap tipus de cost per part de 
l’Ajuntament, i en tot cas dins del pressupost d’adjudicació les següents millores, les 
quals s’executaran d’acord amb el detall especificat a la documentació, amidaments 
i pressupost, i plànols adjunts del PCAP: 

o Millora 2 de les instal·lacions tèrmiques del camp de futbol municipal: 
fontaneria bloc C. 

o Millora 4 de les instal·lacions tèrmiques del camp de futbol municipal: 
implantació de sistema de regulació i control. 

o Millora 3 de les instal·lacions tèrmiques del camp de futbol municipal: 
calefacció vestuaris A1 i A2. 

o Millora 1 de les instal·lacions tèrmiques del camp de futbol municipal: 
calefacció bloc C 

 
Quart. Aprovar les següents despeses del contracte: 
 

- Pel que fa a l’execució de les obres Projecte d’instal·lació de la caldera de 
biomassa al camp de futbol: 54.294,01 euros (IVA no inclòs), més 11.401,74 
euros corresponents al 21% d’IVA, total de 65.695,75 euros (IVA 21% inclòs), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 342 63316 caldera de biomassa camp 
de futbol. 
 

- Pel que fa a les prestacions de servei de manteniment integral per les anualitats 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920 
21201 (manteniment instal·lacions tèrmiques edificis municipals), segons el 
següent detall (IVA inclòs), i condicionat pel que fa als exercicis 2019-2022 a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 
corresponent: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
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Manteniment 
preventiu 

217,80 €/any 435,60   
€/any 

435,60   
€/any 

435,60   
€/any 

217,80 €/any 

Manteniment 
correctiu 

152,75  
€/any 

302,50  €/any 302,50  €/any 302,50  €/any 152,75  €/any 

Gestió energètica 1338,65 
€/any 

2.677,29 
€/any 

2.677,29 
€/any 

2.677,29 
€/any 

1338,65 
€/any 

Total 1.709,2 
€/any 

3.415,39 
€/any 

3.415,39 
€/any 

3.415,39 
€/any 

1.709,2 
€/any 

 
Cinquè. Requerir a l’empresa 2DOS Calor & Energia, S.L, per tal de procedir a la 
formalització del contracte, en document administratiu en la data que es fixarà per la 
instructora del procediment. 
 
Sisè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil del 
contractant i al registre públic de contractes. 
 
Setè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han 
presentat oferta, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-tresoreria; al director 
de les obres i al coordinador de seguretat i salut de les mateixes. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
Annex 1: acta de la mesa de contractació de data 4 de maig de 2018. 

 
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
PROCEDIMENT: 
Expedient núm.: 1578/2017 
Nom: Contracte mixt d’obres per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages i el servei de manteniment 
integral de les instal·lacions tèrmiques del recinte 
 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (proposta adjudicació) 

   
Es reuneix la mesa de contractació a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, el dia 4 de maig de 2018, amb la següent composició: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde. 
Vocals: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal, Sr. Josep González i Ballesteros, 
Secretari municipal i Maria José Fernàndez Trigo, actuant com a interventora per 
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delegació, en virtut de Decret 2017-0507, de 28 d’abril, publicat al BOPB de 19.05.17 i 
esmena d’errades al BOPB de 23.06.17 
 
Secretària de la mesa: Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació. 
 
Absent: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal; Sr. Xavier Racero Esquius, 
Regidor de Serveis Econòmics i Medi Ambient; Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor 
d’Espai Públic, Activitats i Obres. 
 
El President declara oberta la sessió sent les 13:15 hores del dia indicat. 

 
La secretària informa dels següents antecedents: 
 
Les empreses que han presentat oferta al procediment són: 
 

1. Núm. de registre d'entrada: 2018-641: Ecoclima Barcelona S.L. 
2. Núm. de registre d'entrada: 2018-676: Soler Global Service S.L. 
3. Núm. de registre d'entrada: 2018-679: Visio Solar S.L 
4. Núm. de registre d'entrada: 2018-698: 2DOS Calor & Energia. S.L 
5. Núm. de registre d'entrada: 2018-704: Comet Martinez Boix S.L 
6. Núm. de registre d'entrada: 2018-705: Electra Caldense, S.A. 
7. Núm. de registre d'entrada: 2018-721: Wattenergia S.L. 

 
En data 19 de febrer de 2018 es va celebrar la mesa de contractació per l’obertura del 
sobre 1 i del sobre 3 de les pliques presentades, amb el següent resultat provisional: 
 

 
 
En relació a les següents prestacions, un cop revisats els imports, es va constatar que 
les següents ofertes estaven incurses en temeritat. Donat que en el plec indicava que 
dins del sobre 3 s’inclogués la justificació econòmica dels preus, es va acordar que els 
serveis tècnics municipals verifiquessin si amb aquesta documentació, les ofertes 
temeràries quedaven justificades; o en cas contrari, es requeriria la justificació 
complementària corresponent. Així mateix, es els serveis tècnics havien de  verificar el 
que s'estableix el PCAP en relació a les característiques tècniques de les dues 
prestacions contractades. 
 
 

o Servei de manteniment preventiu: 995,00 €/anual (IVA exclòs). 
Empresa incursa en temeritat: Soler Global Service S.L. 

o Servei de manteniment correctiu amb garantia total: 995,00 €/anual (IVA 
exclòs). 
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Empreses incurses en temeritat: Soler Global Service S.L. i 2DOS Calor & 
Energia. S.L  

 
En aquest sentit, en data 24 d’abril de 2018 el tècnic municipal emet informe tècnic 
que s’adjunta a la present com a annex. 
 
Per tot l’exposat, la Mesa ACORDA: 

 
Primer. Excloure a l’empresa Soler Global Service, S.L. del procediment de licitació de 
referencia en consideració als motius exposats en l’informe tècnic que s’adjunta com a 
annex 1. 
 
Segon. Classificar en el següent ordre les ofertes admeses en la licitació, d’acord amb 
els criteris establerts en la clàusula VII del plec de clàusules administratives particulars, 
al següent tenor: 

 
7. 2DOS Calor & Energia. S.L 
8. Visio Solar S.L 
9. Wattenergia S.L. 
10. Comet Martinez Boix S.L 
11. Ecoclima Barcelona S.L.    
12. Comercial Vallesana de Sumistros SA 

 
Tercer. Elevar a la Junta de Govern Local, prèvia presentació de la documentació 
establerta en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la proposta 
d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa 2DOS Calor & Energia, 
S.L. d’acord amb la oferta presentada. 

 

Quart. Publicar la present acta en l’espai de la plataforma de contractació pública (perfil 
del contractant). 

El President dóna per finalitzada la reunió a les 13:20 hores i per constància del tractat 
s’estén aquesta acta, que la Secretària sotmet a la signatura del President i Vocals. 

 
Annex Informe tècnic  
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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  
 

 
S3 Ús del pavelló d’esports per la celebració d’un Campionat de danses 
urbanes (exp. 608/2018) 
 
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. Vista la instància presentada per Oscar Perellon de Haro en representació del 
GIMNÀS V2O (registres d’entrada 2018-E-RC-2071 de 19 d’abril; 2018-E-RC-2601 de 
17 de maig i 2018-E-RC-2817), en el qual sol·licita fer ús de la instal·lació esportiva 
municipal del pavelló d’esports, dissabte 30 de juny de 2018 de 14:00 a 20:00 hores, per 
poder realitzar el 1r. Campionat de danses urbanes de Sant Fruitós de Bages, amb la 
realització de diferents activitats. Es preveu l’assistència d’unes 320 x 2 (640) persones. 
 
Els participants a la competició i/o a l’exhibició de ball  hauran d’abonar una quota 
d’inscripció de (12 € c/u) i els assistents de públic una entrada de 10 € c/u. Les quotes 
seran recaptades íntegrament per Gimnàs V2O. 
 
Així mateix es sol·licita l’ús dels vestidors i dutxes del pavelló d’esports per als 
participants, i la cessió de material municipal. 
 
Segon. Consultada a l’entitat que gestiona el pavelló d’esports municipal (ASFE), la 
disponibilitat de  l’espai aquesta ha manifestat la seva conformitat per tal de cedir l’espai 
el dia i horari sol·licitat, segons document obrant a l’expedient. 
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament 
d’Instal·lacions Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 
d’agost de 2009) i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa 
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prevista a l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal; 
 
Atès es tracta d’una empresa esportiva privada, a qui se li pressuposa suficient capacitat 
econòmica atès a més, cobra entrada per l’activitat així com entrada per participar al 
campionat. Per la qual cosa, li seran d’aplicació les tarifes corresponents segons 
l’Ordenança Fiscal núm. 26. 
 
Quart. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals, 
de data 10.5.2018, així com l’informe de la tècnica d’esports de data 28 de maig de 
2018, ambdós obrants a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al GIMNÀS V2O, a fer ús del pavelló d’esports dissabte 30 de juny 
de 2018 de 14:00 a 20:00 hores, per la realització del 1r. Campionat de danses 
urbanes, amb el condicionant d’efectuar el pagament de 280,56 euros, corresponent 
a la taxa segons l’Ordenança Fiscal núm. 26, epígraf 4.1 (veure autoliquidació obrant a 
l’expedient), i que l’organitzador haurà de complir les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (a 
nom de l’entitat organitzadora) que cobreixi aquesta activitat, i acreditar-ne la 
seva vigència. 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (a 
nom de l’entitat organitzadora) 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, i acreditar-ne la 
vigència. 
 

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

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

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

• L’aforament del pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
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• L’obertura i tancament de la instal·lació esportiva anirà a càrrec del conserge. 
 

• L’organitzador serà el responsable de la conservació i neteja de l’equipament 
utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
 

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

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

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

 
Segon. Cedir el material municipal següent: 
 
Tanques de plàstic 
Cadires 
Taules 
Equip de so del pavelló d’esports 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
conserge del pavelló d’esports i a l’ASFE per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
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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S4 Autorització per a la celebració de la 5a. Fira del Caçador (exp. 570/2018) –  
 
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. Vistes les instàncies presentades per Cándido Pérez Delgado en representació 
de l’entitat Societat de Caçadors de Sant Fruitós de Bages (registre d’entrada E/001776-
2018; 2018-E-RC-1917 de 10 d’abril i E/002459-2018; 2018-E-RC-2531 de 15 de maig), 
sol·licitant autorització per dur a terme actes públics en motiu de la 5a. Fira del Caçador 
que tindrà lloc diumenge 17 de juny de 2018 de 8:00 a 17:00h, utilitzant terrenys, 
instal·lacions del Nexe-Espai de Cultura, Plaça Alfred Figueras, Av. Jaume I, Av. Sant 
Joan i pàrquings municipals (del camp de futbol, entrada poble Av. Jaume I i carrer 
Torrent Fonteta), així mateix es sol·licita l’ús dels serveis sanitaris del pavelló d’esports, 
Nexe-Espai de cultura i camp de futbol; i també material municipal. 
 
Les tasques de muntatge es realitzaran el dia 16 de juny a partir de les 16:00 h i el 
desmuntatge el mateix dia 17 de juny a partir de les 17:00h. S’adjunta a la instància un 
plànol d’ubicació de les activitats de la fira (veure annex 1). 
 
Segon. En data 20 d’abril (registre de sortida 2018-S-RE-1481) es va fer requeriment 
d’esmena de deficiències a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, sol·licitant 
documentació per al tràmit de l’expedient. 
 
Tercer. La sol·licitud emesa engloba l’ús privatiu de terrenys i instal·lacions municipals 
pel que cal l’autorització de l’ajuntament, així com també sobre la disposició del material 
sol·licitat. 
 
Quart. Vista la normativa aplicable continguda essencialment en el Decret 144/1995, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’activitats firals, en tot que no 
s’oposin a les normes esmentades en l’apartat anterior; Decret  Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; Decret 
83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals 
vius; Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures; 
l’article 57 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals; la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; el Decret 112/2010 de 
31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives; 
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l’Ordenança municipal de convivència ciutadana (articles 9 i 12) i l’Ordenança fiscal núm. 
26, Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial d’instal·lacions municipals.  
 
Cinquè. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de 10.5.2018 i l’informe emès per l’enginyera municipal en data 29.5.2018, 
obrants a l’expedient. 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, la celebració de la 5a. Fira 
del Caçador de Sant Fruitós de Bages, prevista per diumenge 17 de juny de 2018 
de 8:00 a 17:00 hores; amb la realització de les activitats previstes (recorregut de caça, 
exhibició de gossos, exhibició de gossos de treball, exhibició de gossos de mostra (caça 
pràctica), concurs de bellesa de gossos, tir amb arc, venda d’artesanies i entrega de 
premis), així com l’ús dels serveis sanitaris del Nexe-Espai de cultura, pavelló d’esports 
i camp de futbol municipal; sens perjudici de les pertinents autoritzacions sectorials 
d’altres departaments i/o entitats, condicionada a les condicions següents: 

 

• A les condicions fixades a l’informe tècnic de l’enginyera municipal (veure annex 
2) 
 

• Aquesta autorització s’emet sense detriment d’altres permisos que es puguin 
necessitar. No prejutja cap dret de propietat i s’atorga sense perjudici de tercers. 
Tota la responsabilitat que es pugui derivar d’aquestes atribucions, recaurà a 
l’organitzador. 
 

• L’entitat organitzadora haurà de disposar de la corresponent autorització de la 
Subdelegació del Govern a Barcelona per portar a terme les proves de tir 
esportiu i de caça, la qual caldrà aportar còpia a l’ajuntament abans del a 
celebració de la Fira. 
 

• Un cop finalitzats els actes de la Fira, es retiraran les senyalitzacions que hagi 
posat l’organitzador i tots els elements aliens a l’entorn que s’hagin generat per 
part dels participants o el públic. 
 

• L’organitzador haurà de coordinar-se amb la Policia Local 10 dies abans de 
l’acte. 
 

• L’ organitzador haurà de fer-se càrrec de la neteja dels terrenys privats que 
vulguin utilitzar, així com disposar del permís del propietari corresponent. 
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• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
aquesta activitat i acreditar la seva vigència. 
 

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

• L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una 
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria, i acreditar-ne la 
vigència. 
 

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

 

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

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

 

• Per la realització de foc, quedarà condicionat a l’autorització del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. 
 

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

• L’organitzador haurà de disposar d’un servei preventiu sanitari, durant el decurs 
de l’esdeveniment. 
 

• La Caseta del Bosquet caldrà deixar-la buida i neta de deixalles, dilluns 18 de 
juny a les 14:00 hores. 
 

Segon. Atorgar autorització d’ús privatiu a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós de 
Bages de les instal·lacions municipals de Sala polivalent del Nexe–Espai de Cultura, 
diumenge 17 de juny de 9:00 a 13:00 hores. 
 
Tercer. Autoritzar l’ús del domini públic de vials, parcs en els emplaçaments i amb 
l’objecte que consten a les sol·licituds. 
 
Quart. Cedir el material següent: 
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- 40 Carpes (Diputació Barcelona i Conselll Comarcal del Bages)  
- Mànegues i/o adaptadors per agafar l’aigua de les preses d’aigua públiques de la 

zona del Bosquet. 
- 4 punts de contenidors de reciclatge (envasos, paper, rebuig i orgànica) amb 

banderola informativa. 
- Papereres de rebuig a la Pl. Alfred Figueras, amb cartell per excrements gossos. 
- 40 Taules  
- 180 Cadires plàstic  
- 30 Tanques plàstic x delimitar zones 
- Tanques d’obra, per a les gosseres. 
- Cinta de senyalització 
- 2 paelles, 2 espàtules, 2 paellers i 2 graelles 
- Equip de so (PENDENT CONCRETAR QUIN) 
- 3 wc’s portàtils 

 
Cinquè. Per part de Serveis Tècnics (Brigada) es comunicarà a l’empresa 
concessionària del servei de neteja municipal (UTE Sant Fruitós), que haurà de realitzar 
un servei de recollida un cop finalitzada la Fira del caçador el mateix diumenge 17 de 
juny. 
 
Sisè. Per part de Policia Local es procedirà amb coordinació amb Serveis Tècnics 
(Brigada) a senyalitzar 4 dies abans de l’acte, els carrers on caldrà prohibir 
l’estacionament de vehicles i el seu tall de circulació de 6:00 a 16:00 hores. 
 
Els carrers afectats són l’Av. Jaume I (des de la panificadora del Forn de Cabrianes a la 
rotonda del pavelló d’esports) 
 
Setè. Notificar el present acord a l’entitat Societat de Caçadors de Sant Fruitós, Policia 
Local, Brigada municipal i l’Enginyera municipal per al seu coneixement i efectes. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 – Plànol ubicació activitats 5a. Fira del caçador. 
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ANNEX 2 – Informe enginyera municipal 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
S5 Aprovació de la despesa i programa de la Festa Major d’Estiu 2018 (exp. 
727/2018) 
 
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. Vist l’informe proposta de contractes de serveis privats referents a les actuacions 
que es desenvoluparan en el marc de la festa major d’estiu 2018, per un import total de 
36.554,10 € i l’informe proposta de contractes menors de la resta de serveis necessaris 
per la seva execució i celebració, per un import total de 14.038,63 €, els quals s’adjunten 
com a annex al present (veure annex 2).  
 
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: 03.7.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats dins dels actes de la Festa Major d’Estiu 
2018 (annex 1) 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa que comprèn la Festa Major d’Estiu 2018, 
segons la programació aprovada, per un import total de 50.592,73 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 32.338.22699, despeses de festes i cavalcada de reis, que es 
farà efectiu amb càrrec al pressupost 2018. 
 
Tercer. L’import total de la despesa del punt segon, es desglossa en els següents 
contractes de serveis privats (espectacles i actuacions) i altres contractes menors 
necessaris pel desenvolupament dels actes compresos en la Festa Major: 
 

 

 
Quart. La notificació dels present acord als adjudicataris tindrà els efectes de 
formalització del contracte i de comptabilització de la despesa per a les fases A i AD.  
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 

dret. 
 
 
Annex 1: Programació d’actes Festa Major d’Estiu 2018 

 
 
Batibull Festa Major Infantil 
Del 26 al 28 de juny de 2018 
 
Dimarts 26 Juny  
    BATIBULL 2018 - FESTA MAJOR INFANTIL SFB 
De 18:30 a 20:00 h.  CERCAVILA + ANIMACIÓ INFANTIL 
Inici Pl. Onze de Setembre Amb Pep Callau i els Pepsicolen 
final Cobert Màquina Batre Tabalers Asmodaics i Goliaters 

“LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 
 
Dimecres 27 Juny 
Al Cobert Màquina Batre BATIBULL 2018 - FESTA MAJOR INFANTIL SFB 
De 17,00 a 18,30 h.  “LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 
A les 18:30 h.   “Campi qui Pugui” amb la Cia. AMBAÜKATUNÀBIA 
    FESTA DEL CONFETTI amb MONDOCI. 
 
Tot seguit   Sopar de Carmanyola i Cinema a la Fresca 
 
Dijous 28 Juny 
    BATIBULL 2018 - FESTA MAJOR INFANTIL SFB 
17,00 a 18,30 h.  “LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 
A les 18,30 h   CORREAIGUA INFANTIL a càrrec de MON D’OCI 
Inici Plaça Onze Setembre Final amb Festa de l'Escuma i animació amb Jordi 
final Cobert Màquina Batre  Callau 
 
 
FESTA MAJOR D’ESTIU DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Del 27 de juny al 2 de juliol de 2018 
 
Dimecres 27 de juny 
Al Cobert Màquina Batre CINEMA SOTA EL COBERT 
A les 22:00 h.   “Pendent” 
 
Dijous 28 de juny 
Plaça Onze de Setembre SET DE TAPES 
A partir 20,00 h   Organitza: Restauradors locals 
 
Piscina Municipal, 22:30 h. BANYADA NOCTURNA 
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    Inflables aquàtics amb Món d’Oci 
    Menors de 12 anys acompanyats 
    Preu: 2 € (menors 12 anys – 1 €) 
    VENDA ANTICIPADA - AFORAMENT LIMITAT  
 
 
Divendres 29 juny   
A la Pista del Bosquet,  HOLY-PARTY 
A les 18,00 h.   DJ + Animació + Sortejos + Pluja de Colors  
 
Al Cobert Màquina Batre, FESTA ANDALUSA 
A les 20:30 h.   Salutació Festa Major a càrrec de l’Alcalde 

Actuació Escola LOURDES JIMENEZ 
Actuació de RUMBA 

Presentador: Adrià Ortega 
 
Pista Camp de Futbol,  CONCERT JOVE: “ITACA BAND” 
A les 23:45 h.   + SESSIÓ MON DJ 
 
Dissabte 30 juny 
Pista Coberta Paidos  III TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ 
A les 12:00 h   MASTER CLASS 
Organitza: Batukada Shangó 
Patrocina: Ajuntament Sant Fruitós de Bages 
 
Inici Escola Paidos  III TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ 
Final Cobert Màquina Batre INICI CERCAVILA GRUPS 
A les 18:30 h.    
 
Al Camp Futbol Municipal Futbol Veterans - V Memorial Miquel Martínez 
A les 18:30 h.   FC Fruitosenc 
 
Inici Parking Pavelló  CORRETASQUES 
A les 19:30 h.   Organitza: Col·lectiu AKP 
 
Al Cobert Màquina Batre III TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ 
A les 19:30 h   ACTUACIONS FINALS 
 
Al Cobert Màquina Batre BALL amb “LA SALSETA DEL POBLE SEC” 
A les 23,15 h. 
 
Pista Camp de Futbol,  CONCERT JOVE: “PACHAWA SOUND”  
A les 23:45 h.    + SESSIÓ CHRISTIAN HOOK DJ    
 
Diumenge 1 de juliol  
Al Cobert Màquina Batre INICI GIMKANA FAMILIAR 
A les 9 del matí   “Les relíquies de Sant Fruitós” 
    Arribada a les 12 al Cobert de la Màquina de Batre 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 67 de 120 
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
A l’Església, 11:00 h.  MISSA SOLEMNE 
 
Al Cobert Màquina Batre SARDANES AMB VERMUT 
A les 12:30 h.   COBLA ORQUESTRA ROSALEDA 
 
Al Cobert Màquina Batre SALUTACIÓ ENTITATS 
A les 19,30 h.   PROCLAMACIÓ PUBILLA I HEREU 
 
Al Cobert Màquina Batre CONCERT DE FESTA MAJOR 
A les 20:00 h.   ORQUESTRA ROSALEDA 
 
A les 22,45 h.    LLANÇAMENT DE PIROTÈCNIA 
Plaça Onze de Setembre 
 
Al Cobert Màquina Batre BALL DE FESTA MAJOR 
A les 23:00 h.   ORQUESTRA ROSALEDA 
 
Dilluns 2 de juliol 
Aparcament Pavelló,  FESTA JOVE  
A les 6 de la tarda  GIMCANA MARRANA amb proves d’HUMOR 
AMARILLO. 

Inscripcions per grups al NexeJove. 
 
Al Bosquet   TEATRE-HUMOR 
A les 22:00 h.    “I ARA QUE ?” amb PEP PLAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 – Informe proposta de contractes menors altres serveis FME. 
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*** Imatge consistent en organigrama d’esdeveniments, dinamització turística i 
màrqueting digital eliminada segons disposicions de la legislació de protecció de 
dades de caràcter personal. 
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*** Imatge consistent en una factura emesa pel servei de cinema sota les estrelles 
eliminada segons la normativa de protecció de dades de caràcter personal 
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ANNEX 3 –  Informe proposta contractes de servei caràcter privat (espectacles) 
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*** Imatge consistent en contracte artístic eliminada en compliment de la legislació sobre 
protecció de dades de caràcter personal. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
S6 Aprovació de la modificació núm. 2 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 
- Numero de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació número 2 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 
segons el següent detall: 
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FUNCIONARIS             

GRU
P 

ESCAL
A 

SUBESCALA CLASSE DENOMINACIÓ 
PLACE
S 

    
SISTEMA 

  
RÈGIM 

C1 Especial 
 Serveis 
Especials  

Comeses 
Especials 

Educador/a Llar 
Infants 

2 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  
 

 
S7 Aprovació definitiva del “Projecte de construcció d’un pont i d’adequació de 
vorals de l’avinguda Girona” (exp. 1375/2016)  
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 4 de desembre de 2017, va 
aprovar inicialment el “Projecte de construcció d’un pont i d’adequació de vorals de 
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l’avinguda Girona” redactat per l’arquitecte Joan Capdevila Batlle, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 159.408,38 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de les 
obres previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de tres mesos. 
 
Segon. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació 
pública pel termini de 30 dies, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 22 de desembre de 2018 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament; sense 
que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte. 
 
Tercer. En data 18 d’abril de 2018 i registre d’entrada núm. E/001930/2018, es va 
presentar en format digital del “Projecte de construcció d’un pont i d’adequació de vorals 
de l’avinguda Girona” per a la seva aprovació definitiva, el qual incorpora les 
modificacions i consideracions tècniques indicades a l’informe de l’arquitecte municipal 
de data 29 de novembre de 2017. annexat a l’acord de la Junta de Govern Local en data 
4 de desembre de 2017. 
 
Quart. Vist l’informe emès per Aigües de Manresa en data 2 de març de 2018 i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de data 30 de maig de 2018. 
 
Cinquè. Vist l’informe emès en data 1 de juny de 2018 emès per part de l’arquitecte 
municipal, favorable a l’aprovació definitiva del projecte amb observacions que en ell s’hi 
detallen i el qual s’adjunta com annex 1 al present. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar definitivament el “Projecte de construcció d’un pont i d’adequació de 
vorals de l’avinguda Girona” redactat per l’arquitecte Joan Capdevila Batlle, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 159.408,38 euros (IVA inclòs), i un termini 
d’execució de tres mesos, tenint en compte les observacions establertes en l’informe 
emès per l’arquitecte municipal en data 1 de juny de 2018, que s’adjunta com a annex 
1, i a les quals caldrà donar compliment tal i com s’especifica en el citat informe. 
 
Segon. Notificar el present acord a Tecnicas del Hormigon Armado SA, a la direcció 
facultativa, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-tresoreria. 
 
Tercer. D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà sol·licitar 
autorització d’obres en Domini Públic Hidràulic. 
 
Quart. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i  taulell d’anuncis de conformitat 
amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Cinquè. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de 1 de juny de 2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

 
DILIGÈNCIA: Es fa constar que havent-se detectat l’omissió de la inclusió d’aquest 
acord en l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de juny de 
2018, que es transcriu a continuació juntament amb la seva votació.  
 
Per la qual cosa, en virtut de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’esmena l’acta 
corresponent a la sessió i s’emet la present diligència d’aprovació:  
 

 
S8  Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (enginyer tècnic, educadores llar d'infants 
i treballadora familiar) (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  
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 21 de maig de 2018 es va aprovar la 
modificació número 1 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 en la qual estaven 
incloses la plaça d’enginyer/a tècnic/a i la plaça de treballador/a Familiar.   
 
Segon.- Donat que per Junta de Govern Local del 4 de juny de 2018 s’ha aprovat la 
modificació número 2 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 en la qual s’inclouen 
dues places d’educadores llar d’infants.  
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Tercer.- 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 a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
ANNEX 1 

 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC. 
 
Identificació de la plaça: Enginyer/a tècnic.  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir d’una plaça 
d’enginyer/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: 
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Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 

 
- Estar en possessió del títol del títol d’enginyer tècnic o graduat en l’àmbit de 

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

 
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: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Intervenció ambiental administrativa en les activitats. Llei de Prevenció i Control 
de les Activitats (LPCA). Tipus d’activitats, procediments de tramitació. 
Inspeccions inicials i periòdiques. Activitats recreatives i espectacles públics. 
Normativa d’aplicació. 
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2. Intervenció administrativa en les activitats de baix risc i innòcues. La Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. Règims d’intervenció.  

3. Intervenció administrativa municipal en les activitats: Ordenança d’Intervenció 
municipal ambiental, de seguretat i de salut pública del municipi de Sant Fruitós 
de Bages. 

4. La tramitació dels espectacles públics i activitats extraordinàries. Requisits i 
obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats 
recreatives. Règims d’intervenció administrativa. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i 
el Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que la 
desenvolupa. 

5. Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 
del municipi de Sant Fruitós de Bages. 

6. Intervenció administrativa en les activitats en els establiments comercials. El 
Decret 1/2009, del 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials. 

7. La Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires. 
8. El control ambiental de les activitats en matèria d’emissions a l’atmosfera. 

Legislació aplicable. 
9. El règim d’autorització d’abocament d’aigües residuals i la seva integració en el 

règim d’intervenció sobre activitats amb incidència ambiental. 
10. l’Ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Mancomunitat de municipis 

del Bages pel Sanejament 
11. L’accessibilitat. La llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Classificació 

d’activitats en establiments d’ús públic i aplicació del Decret 135/1995 i el DB-
SUA. Ajust raonable i aplicació de les Taules TAAC. 

12. L’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats. 

13. Classes i condicions dels usos admesos segons el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Sant Fruitós de Bages - PGOM (DOGC 24-5-96 i DOGC 27-3-98), 
Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del Pla general d’ordenació 
municipal (DOGC núm. 4318 / 8-2-205). 

14. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. Supòsits sotmesos al control preventiu. Llei 3/2010, de 
18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.  

15. La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reial 
Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials. Els criteris bàsics. 
Caracterització d'establiments. Condicions de la construcció. Requisits de les 
instal·lacions.  

16. La regulació de la seguretat contra incendis en el Codi Tècnic de l'Edificació. DB 
SI. Exigències bàsiques. Relació amb altres normatives.  

17. El marc de la protecció civil. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat. 
Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans 
de protecció civil, classificació i tipus de plans. 
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18. L’autoprotecció. Procediment d’aprovació d’un pla d’autoprotecció. El Decret 
30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

19. Condicionament tècnic acústic de les instal·lacions. Normativa bàsica i 
generalitats. Nocions bàsiques d’acústica immediacions fonomètriques als 
edificis. Codi tècnic de l’edificació. Document basic HR de Protecció contra el 
soroll. 

20. Protecció contra la contaminació acústica, Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC 
3407 de 12/06/2001) i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 

21. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de Bages. 
22. La prevenció i gestió dels residus municipals. Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  
23. Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
24. Ordenança municipal de la gestió de residus de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages. 
25. Prevenció i gestió de residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
26. Mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i altres criteris ambientals a incorporar 

als diferents edificis i instal·lacions municipals. Criteris generals per a l’estalvi 
energètic en els edificis i en les instal·lacions publiques. L’energia reactiva. Codi 
tècnic de l’edificació: Document basic HE estalvi d’energia i secció HE 1 limitació 
de la demanda energètica. Auditories energètiques. 

27. Energies renovables: l’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Aplicacions i 
realitzacions. 

28. Els projectes d’obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte. 
Memòria, plànols i plecs de condicions. El plec de clàusules administratives, 
generals i particulars. Pressupostos, estat d’amidaments. Informes de projectes. 

29. Elaboració i direcció d’estudis de seguretat i salut: elaboració i contingut mínim. 
El pla de seguretat i salut. 

30. El reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. Llicencies i d’altres actes 
de control preventiu. El procediment per a l’atorgament de llicencies. Denuncies. 
Procediment sancionador. 

31. Els contractes del sector públic. Tipologia i característiques essencials. 
L’expedient de contractació. La selecció del contractista. Adjudicació, 
formalització i execució del contracte. 

32. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa tensió i 
instruccions complementaries: Instal·lacions d’enllaç. Instal·lacions interiors o 
receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a les diferents tipologies d’edificis 
municipals. Instal·lacions elèctriques en locals de publica concurrència, locals de 
característiques especials i amb risc d’incendi o explosió. Prescripcions 
particulars. 

33. Instal·lacions d’enllumenat públic. Criteris bàsics de dimensionat de les 
instal·lacions. Quadres de protecció, mesura i control. Elements bàsics de les 
instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes. Normativa 
d’aplicació. 
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34. Reglament d’Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 
Contaminació lluminosa. Normativa d’aplicació. 

35. Subministrament elèctric i de gas natural. Estructura del mercat energètic. 
Tarifes d’accés. Distribució i comercialització. Nous subministraments. 
Procediment de contractació. Mesura i control dels consums. Optimització de 
tarifes segons tipologia d’edificis. Maxímetre. Energia reactiva i millora del factor 
de potencia. 

36. Càlcul de necessitats tèrmiques a l’edifici. Consideracions a tenir en compte 
(tancaments, orientació, etc.). 

37. La seguretat de les instal·lacions de calefacció. Principals mesures. El 
manteniment preventiu. 

38. Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus 
d’instal·lacions. Normativa d’aplicació.  

39. Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa d’aplicació i 
protocols d’actuació. 

40. Elements essencials que integren el sanejament d’una població. Classificació, 
criteris de disseny.  

41. Xarxes de clavegueram: sistemes i elements. Càlculs del drenatge superficial i 
càlculs del cabal produït per les aigües residuals. Dimensionat de col·lectors. 

42. El Decret 130/2003, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament dels serveis 
públics de sanejament. 

43. El Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

44. El manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram, plantejament general. 
Sistemes. Repercussió econòmica. 

45. El Reglament d’ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de Sant 
Fruitós de Bages. 

46. Recollida i anàlisi de les dades descriptives de la xarxa de clavegueram per la 
formació d’un inventari i base de dades per la seva gestió cara a manteniment. 

47. El subministrament d’aigües: xarxes de distribució, tipus, materials, avaluació de 
necessitats, captacions, impulsions.  

48. Reutilització de l’aigua residual. Processos de tractament d’aigües residuals 
urbanes. 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
DUES 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 dos llocs de treball 
d’educador/a de la llar d’infants, del grup de classificació C, subgrup C1, 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. 
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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 dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 

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

 
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: 2 mesos. 
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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. 

 
 
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  
 
 
 
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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