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

Núm.: ........................................ 12/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ...................... 18 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 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: Sr. Tomàs Casero García. 
 
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 18 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.  
 
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 
Autorització per a la transmissió de finques 
ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 
2 de Sant Fruitós de Bages. 

1145/2017 4 

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

  

2. 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el 4 de juny de 
2018. 

768/2018 6 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 7 

 

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 
Acatament de sentència en el recurs contenciós 
núm. 205/2015 contra Hostal Pineda Bages SL 
del JCANº 3 de Barcelona. 

0905/2015 
 

12 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 
Aprovació del Pla de Turisme de Sant Fruitós de 
Bages 

0675/2018 
 

35 

 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

6. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

6.1 
Atorgar la prestació del servei d’atenció 
domiciliària en la modalitat de servei de 
teleassistència 

0660/2018 37 

6.2 Concessió d’ajudes d’emergència social. 0712/2018 39 

6.3 Concessió d’ajudes d’emergència social. 0718/2018 40 

6.4 
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS 

0766/2018 42 

6.5 Concessió d’ajudes d'urgència social 0780/2018 43 

6.6 Concessió d’ajudes d'urgència social 0835/2018 44 

7. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

7.1 
Atorgament de subvenció nominativa a la Unió 
musical del Bages, exercici 2018. 

0264/2018 45 
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7.2 
Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació Elenc teatral dels pastorets, exercici 
2018 

0265/2018 47 

8. ÀREA D’ENSENYAMENT   

8.1 
Atorgament de subvenció nominativa a AMPA 
Escola Paidos, exercici 2018. 

0230/2018 49 

8.2 

Aprovació de la convocatòria i les bases de la 
subvenció de concurrència competitiva de suport 
al servei de menjador de la Llar d’infants 
municipal per al curs 2018-2019. 

0805/2018 52 

8.3 
Autorització per dur a terme el projecte “Pintem la 
Llar d’infants municipal Les Oliveres”, per part de 
l’AMPA Llar d’infants Les Oliveres. 

0813/2018 60 

9. ÀREA D’ESPORTS   

9.1 
Aprovació d’un conveni de col·laboració amb el 
Consell Esportiu del Bages, per dur a terme 
l’activitat VITAMINA E 2018.  

0730/2018 
 

60 

10. ÀREA DE JOVENTUT   

10.1 

Aprovació de la programació d'Estiu Jove 2018, 
dels subministraments per cobrir les activitats 
incloses dins el programa d'actes i de la despesa 
que se'n deriva dels mateixos. 

0793/2018 
 

66 

 ASSUMPTE SOBREVINGUT   

S1 
Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació Batukada Shangó, exercici 2018. 

260/2018 72 

S2 

Emissió d’informe de compatibilitat urbanística, 
en sentit favorable, per a una activitat de triatge i 
valorització de residus, que es pretén emplaçar al 
carrer Coll, número 40, del polígon industrial 
Santa Anna I. 

1486/2018 78 

S3 

Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús 
privatiu per l’ocupació temporal de parcel·la en el 
marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de 
Bages” 

0529/2016 84 

S4 

Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (policia local) 
 

0732/2018 
 

87 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
1 Autorització per a la transmissió de finques ubicades al Polígon Industrial 

Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages (exp. 1145/2017) 
 
Primer. Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 9 d’abril de 
2018 es va adjudicar a favor del Sr. Ferran Boixadós Quintana, amb DNI ***, el contracte  
administratiu especial d’alienació per títol de permuta de les finques següents, totes elles 
del Registre de la Propietat número 4 de Manresa: 
  

 
 
Segon. Vist que en data 11 de maig de 2018 l’adjudicació es va formalitzar en contracte 
administratiu i en escriptura pública de permuta i compravenda amb el número de protocol 
mil dos-cents dos, davant del notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia. Amb la signatura de la 
citada escriptura es va formalitzar la permuta a favor del Sr. Ferran Boixadós Quintana, de 
les finques referides, de titularitat municipal, preu que, en part, es va pagar mitjançant la 
transmissió de la finca amb referència cadastral número 6233502DG0263S0001FO, 
inscrita al Registre de la Propietat número Quatre de Manresa, volum 2013, llibre 87, foli 
40, finca número 3804 de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Vist que la clàusula 19 del Plec de Clàusules administratives particulars del 
contracte i  l’atorgant IV de l’escriptura pública recull la constitució de l’obligació “propter 
rem” en les condicions següents : 
 
“-Durant els primers 20 anys tota transmissió “inter vius” haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal de verificar que el nou adquirent destinarà 
la finca efectivament a activitats econòmiques admeses en el sector. - Aquesta obligació 
gravarà el terreny, independentment de si és l’adjudicatari de les finques resultant d'aquest 
procediment, o un altre propietari derivat d’una transmissió posterior, i serà inscrivible al 
Registre de la Propietat. - Aquesta obligació propter rem es podrà cancel·lar al cap de 20 
anys de la formalització del contracte de la transmissió derivada d’aquest procediment. - 
En cas de transmissió onerosa “inter vius” de la/les finca/finques adquirides pel contractista, 
l’Ajuntament tindrà dret a percebre en el moment de la transmissió, la diferència entre el 
preu que consti a l’escriptura d’aquesta transmissió i el preu pel qual va adquirir el 
contractista la finca de l’Ajuntament, sempre que el preu de la transmissió posterior sigui 
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més alt. - L’incompliment d’aquesta obligació propter rem tindrà els mateixos efectes 
previstos a la clàusula anterior, per al cas de no destinar la finca o finques a activitats 
admeses en el sector.”. 
 
Quart. Vista la sol·licitud presentada per part de Sr. Ferran Boixadós Quintana (2018-E-
RC-2839), en la qual exposa la seva voluntat de transmetre el ple domini de les finques 
descrites a favor de la companyia mercantil Boixadós Envasos Metàlics, S.L., pel mateix 
preu que li van ser adjudicades per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal 
que la mateixa hi desenvolupi la seva activitat industrial que actualment porta a terme a 
les instal·lacions que es troben a la finca que fou cedida a títol de permuta a l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages; i sol·licita que s’autoritzi la transmissió a títol de compravenda 
de les citades finques a favor de la mercantil Boixadós Envasos Metàlics, S.L. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la transmissió “inter vius” de les següents finques, ubicades al Polígon 
Industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages, adquirides per part del Sr. Ferran 
Boixadós Quintana mitjançant escriptura pública de data 11 de maig de 2018 de permuta i 
compravenda amb el número de protocol mil dos-cents dos, davant del notari Sr. Pedro 
Carlos Moro Garcia,  a favor de la companyia mercantil Boixadós Envasos Metalics, S.L., 
per tal que la mateixa hi desenvolupi la seva activitat industrial que actualment porta a 
terme a les instal·lacions que es troben a la finca ubicada al carrer Lleida 24 de Sant Fruitós 
de Bages la qual fou cedida per títol de permuta a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL  REFERÈNCIA 
Volum Llibre Foli Finca  CADASTRAL 
3476 222 210 8381  6140512DG0264S0001DE 
3476 222 212 8382  6140511DG0264S0001RE 
3476 222 214 8383  6140510DG0264S0001KE 
3476 222 216 8384  6140509DG0264S0001DE 
 
Segon. Requerir al Sr. Ferran Boixadós Quintana per tal que, una vegada atorgada 
l’escriptura de compravenda de les finques a favor de l’empresa Boixadós Envasos 
Metàlics, S.L., sigui aportada a l’Ajuntament una còpia de la mateixa als efectes de la 
comprovació del compliment de l’obligació propter rem. 
  
Tercer. Notificar els anteriors acords al Sr. Ferran Boixadós Quintana i a la Intervenció 
municipal. 
 
Quart. Declarar que: 

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

 
B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per l’Alcaldia 

a la Junta de Govern Local.   

 
 
2. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 4 de juny de 2018 (exp. 768/2018) 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 48/2018) 
 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-0586 
28/05/2018 

16:49 
1176/2015 

Resolució desestimant recursos de 
reposició sobre la UA 15a Cementiri. 

2018-0587 
28/05/2018 

16:51 
776/2018 

Delegació de firma respecte a document 
d'autorització de menors a viatjar a 
l'estranger 

2018-0588 
28/05/2018 

16:54 
762/2018 

Aprovació conveni pràctiques alumna 
Institut Gerbert d'Aurillac 

2018-0589 
28/05/2018 

16:55 
124/2018 

Autorització de mesura de contragual 
(GUAL 785) 

2018-0590 
29/05/2018 

10:38 
576/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 576/2018)  

2018-0591 
29/05/2018 

10:39 
672/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 671/2018)  

2018-0592 
29/05/2018 

10:40 
647/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 647/2018)  

2018-0593 
29/05/2018 

10:42 
549/2018 Llicència d’obra menor  (Exp. 549/2018)  

2018-0594 
29/05/2018 

10:45 
577/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 577/2018) 

2018-0595 
29/05/2018 

10:55 
790/2017 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte de 
subministrament del mobiliari per a la 
nova biblioteca municipal. 

2018-0596 
29/05/2018 

11:09 
731/2018 

Aprovació assistència a cursos per part de 
personal de l'Ajuntament 

2018-0597 
29/05/2018 

11:10 
763/2018 

Aprovació conveni pràctiques alumna 
Institut Gerbert d'Aurillac  

2018-0598 
29/05/2018 

11:15 
546/2018 Llicència d’obres menors 

2018-0599 
29/05/2018 

12:48 
764/2018 

Incoació de procediment sancionador 
(relació: 18021368) 

2018-0600 
29/05/2018 

13:11 
1618/2017 

Aprovació de l’acta de recepció dels 
treballs de subministrament i instal·lació 
per a la reforma, ampliació i millora de 
l’enllumenat del camp de futbol municipal. 

2018-0601 
29/05/2018 

13:13 
771/2018 

Aprovació convocatòria i bases per la 
borsa d’auxiliar de biblioteca. 

2018-0602 
29/05/2018 

13:15 
590/2018 

Adjudicació dels treballs de senyalització 
viària del Polígon industrial Riu d’Or 
Casanova. 

2018-0603 
29/05/2018 

13:19 
733/2018 

Incoació de procediment sancionador de 
trànsit (relació 18020334) 
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2018-0604 
31/05/2018 

9:56 
674/2018 

Denegació de la devolució d'ingressos per 
desistiment de sol·licitud de prestació de 
servei públic de la llar d’infants 

2018-0605 
31/05/2018 

14:02 
386/2018 Rectificació del decret 2018-0350 

2018-0606 
31/05/2018 

14:59 
768/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 4 de juny 
de 2018 

2018-0607 
31/05/2018 

15:03 
784/2018 

Aprovació del conveni de pràctiques amb 
una alumna de l'Institut Gerbert d'Aurillac 

2018-0608 
31/05/2018 

15:10 
105/2018 

Aplicació definitiva de l'activitat municipal 
en relació al manteniment de parcel·les 

2018-0609 
31/05/2018 

15:12 
566/2018 

Nomenament d’interí per programa 
temporal com auxiliar administrativa dins 
Plans de promoció de l'ocupació 2018 

2018-0610 
31/05/2018 

15:41 
700/2018 

Llistat pel cobrament del servei de 
teleassistència corresponent al mes de 
juny 2018 

2018-0611 
31/05/2018 

17:42 
383/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el projecte de 
millores del clavegueram de l’avinguda 
Girona al terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages. 

2018-0612 
31/05/2018 

17:43 
590/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
pels treballs de senyalització viària del 
Polígon industrial Riu d’Or Casanova. 

2018-0613 
31/05/2018 

17:46 
1514/2017 

Proposta de cessió gratuïta a favor del 
Servei Català de la Salut de finca 
municipal per construcció nou CAP 

2018-0614 
31/05/2018 

17:47 
826/2017 

Concessió de pròrroga Ampans sobre 
trasllat d’activitat. 

2018-0615 
31/05/2018 

20:29 
720/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments de 
la factura 433AP 

2018-0616 
31/05/2018 

20:30 
413/2018 

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

2018-0617 
01/06/2018 

12:17 
519/2018 

Designació dels responsables dels 
contractes de gestió de bars ubicats en 
equipaments municipals 

2018-0618 
01/06/2018 

12:41 
590/2018 

Reordenacions de senyalització viària del 
polígon industrial Casanova-Riu d’Or i la 
Bòbila (carrers Barcelona i Tarragona). 

2018-0619 
01/06/2018 

12:42 
708/2018 Llicència d’obra menor (exp. 708/2018)  

2018-0620 
01/06/2018 

12:43 
670/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 670/2018) 
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2018-0621 
01/06/2018 

13:04 
432/2018 

Llicència d’ocupació taules i cadires,  
temporada alta 2018  

2018-0622 
01/06/2018 

13:21 
765/2018 

Autorització de celebració particular en 
espai públic (01/06/2018) 

2018-0623 
01/06/2018 

13:30 
307/2017 

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es 
procés selectiu agents cívics pla promoció 
ocupació 2018 

2018-0624 
01/06/2018 

15:22 
705/2018 Resolució recurs de reposició  

2018-0625 
01/06/2018 

15:24 
1359/2017 

Llicència de primera ocupació a 
l’Avinguda de Les Brucardes 

2018-0626 
01/06/2018 

15:27 
619/2018 

Contractació per suplència d’una 
treballadora familiar 

2018-0627 
04/06/2018 

9:28 
408/2018 

Aprovació del compte justificatiu de la 
bestreta de caixa fixa, constituïda a favor 
de l’Alcaldia, des del 20 d’abril al 31 de 
maig del 2018, així com el reconeixement 
de les obligacions resultants. 

2018-0628 
04/06/2018 

12:21 
496/2018 Llicència d’obres en sòl no urbanitzable 

2018-0629 
04/06/2018 

12:38 
211/2018 

Nomenament d’un representant de 
l’Ajuntament a la mesa de contractació de 
la licitació per al subministrament de 
contenidors de resta i FORM, que tramita 
el Consorci del Bages per a la Gestió dels 
residus. 

2018-0630 
04/06/2018 

13:01 
1231/2014 

Declaració de caducitat i arxivament d’un 
procediment 

2018-0631 
04/06/2018 

14:14 
828/2018 

Convocatòria de la Junta de Portaveus pel 
dia 7 de juny de 2018 

2018-0632 
04/06/2018 

14:17 
795/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 7 de juny de 2018 

2018-0633 
04/06/2018 

14:17 
796/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 7 de juny de 2018 

2018-0634 
04/06/2018 

15:01 
797/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 7 de juny de 2018 

2018-0635 
05/06/2018 

11:03 
1174/2017 

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

2018-0636 
05/06/2018 

11:08 
114/2018 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponents als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals (JUNY/2018) 
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2018-0637 
05/06/2018 

15:18 
819/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 819/2018 
de relació de factures, número de relació 
O/2018/96. 

2018-0638 
05/06/2018 

15:18 
829/2018 

Modificació del pressupost municipal núm. 
12/2018 – Incorporació parcial de 
romanents de crèdit 

2018-0639 
06/06/2018 

9:12 
812/2018 Decret d’ús d’instal·lació esportiva 

2018-0640 
06/06/2018 

9:16 
745/2018 Decret per ús d’instal·lació esportiva. 

2018-0641 
06/06/2018 

9:17 
1114/2015 

Devolució de garantia definitiva del 
contracte per l’execució de les obres per 
emergència en matèria de sanejament 
contingudes en el projecte d’urbanització 
de la UA 16a 

2018-0642 
06/06/2018 

9:32 
381/2018 

Deixar sense efecte decret 2018-
0235,incoació d’expedient sancionador en 
matèria de tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i dictar nou 
decret 

2018-0643 
06/06/2018 

9:36 
826/2018 

Actualització de dades al registre 
municipal d'entitats i associacions 

2018-0644 
06/06/2018 

9:43 
432/2018 

Llicència d’ocupació taules i cadires,  
temporada alta 2018 

2018-0645 
06/06/2018 

10:12 
181/2017 

Llistat pel cobrament del servei d'atenció 
domiciliària corresponent al mes de maig 

2018-0646 
07/06/2018 

13:17 
1145/2017 

Autorització i ordenació del pagament no 
pressupostari per la despesa de notari  

2018-0647 
07/06/2018 

16:04 
18/2013 Pagament exercici 2016 ( l'Onada) 

2018-0648 
07/06/2018 

16:06 
1103/2015 

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

2018-0649 
07/06/2018 

17:48 
345/2018 Denegació de llicència d’obres menors 

2018-0650 
07/06/2018 

17:56 
824/2018 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (relació 18022843) 

2018-0651 
07/06/2018 

18:14 
568/2017 Resolució de recurs de reposició  

2018-0652 
07/06/2018 

18:17 
523/2018 

Llista d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data proves 
procés creació borsa de treball 
d'administratius/ves 
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2018-0653 
07/06/2018 

18:19 
105/2018 

Aplicació definitiva de l'activitat municipal 
en relació del manteniment de parcel·les 
(zona polígons i voltants) 

2018-0654 
07/06/2018 

18:30 
1368/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i 
la seva factura, corresponent a les obres 
contingudes en el projecte d’urbanització 
de la plaça de la vila. 

2018-0655 
08/06/2018 

13:10 
770/2018 

Incoar expedient disciplinari per la 
protecció de la legalitat urbanística. 

2018-0656 
09/06/2018 

8:11 
825/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal per a espectacles públics 
o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari. 

2018-0657 
11/06/2018 

9:59 
744/2018 Llicència d’obra menor (Exp. 744/2017)   

2018-0658 
11/06/2018 

10:01 
1588/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en les fases 1 i 2 
del Projecte de rehabilitació d’un edifici al 
carrer Padró. 

2018-0659 
11/06/2018 

13:41 
794/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal pel dia 14 de juny de 2018 

2018-0660 
11/06/2018 

13:44 
432/2018 

Llicència d’ocupació de via pública,  
temporada alta 2018 

2018-0661 
11/06/2018 

13:50 
21/2018 

Informar sobre les sol·licituds d’exempció 
de la taxa d’escombraries domèstiques 
per a beneficiaris que perceben ingressos 
inferiors al Salari Mínim Interprofessional 

2018-0662 
12/06/2018 

14:17 
296/2018 

Aprovació de la liquidació del pressupost 
2017 

2018-0663 
12/06/2018 

20:46 
837/2018 

Incoació procediment sancionador trànsit 
(relació 18023666) 

2018-0664 
12/06/2018 

20:49 
1207/2016 Modificació de llicència de parcel·lació 

2018-0665 
12/06/2018 

20:51 
470/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de centre 
culte. 

2018-0666 
12/06/2018 

21:13 
575/2018 

Llicència d'obres per la col·locació d'una 
tanca en sòl no urbanitzable (SNU) 

2018-0667 
12/06/2018 

21:24 
566/2018 

Aprovació de la contractació de varis 
agents cívics inclosos al Pla de Promoció 
de l'Ocupació 2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
4. ÀREA DE SECRETARIA  
 

4.1 Acatament de sentència (recurs contenciós núm. 205/2015) (exp. 0905/2015) 
 
 
Primer. Mitjançant decret núm. 2015-0492 de 22 de juny de 2015 es va aprovar la 
compareixença davant el Jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona en qualitat 
de part demandada al recurs contenciós administratiu núm. 205/2015-V tramitat mitjançant 
procediment ordinari, interposat per la mercantil Hostal Pineda Bages, S.A. contra el decret 
2015-0258 de 09/04/2015 el qual desestimava el recurs de reposició contra el decret 2015-
0152, de 03/03/2015, pel qual es declara desistida a aquesta mercantil a l'advertiment de 
la seva voluntat que s’iniciï el procediment de fixació del preu just expropiatori per ministeri 
de la llei de les finques registrals 1.967 i 2.187 inscrites en el Registre de la Propietat núm. 
4 de Manresa, que afirmava ser de la seva propietat.  
 
Segon. El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 123 d’11 d’abril de 2016 
(ANNEX 1), per la qual es va desestimar la demanda interposada per la mercantil actora. 
La referida sentència no va imposar costes. 
 
Tercer. Respecte a la sentència dictada es va interposar recurs d’apel·lació per part 
d’Hostal Pineda Bages S.A., corresponent-li com a número de rotlle d’apel·lació el 
854/2016 que va ésser resolt mitjançant sentència núm. 424/2017, de 18 de maig de 2017 
(ANNEX 2) mitjançant la qual s’estima el recurs d’apel·lació interposat, revocant la 
sentència dictada en el procediment ordinari 205/2015 del Jutjat contenciós administratiu 
número 3 de Barcelona, i anul·lant els decrets d’alcaldia números 0152/2015 i 0258/2015, 
sense condemna a costes. 
 
Quart. Per decret número 2017-0842, de 6 de juliol de 2017, es va aprovar la interposició 
de recurs de cassació per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages contra la sentència 
424 de 18 de maig de 2017. Aquest recurs, identificat amb el número 4402/2017, va ser 
resolt mitjançant Providència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2018 (ANNEX 3) pel 
que es determina la seva inadmissió a tràmit, sense imposició de costes processals.  
 
Cinquè. El coneixement per part de l’Ajuntament de la sentència 424/2017 emesa per la 
secció 2a, de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
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Catalunya, va motivar l’aprovació del Decret d’alcaldia núm. 2017-0720 de data 14 de juny 
de 2017. Aquest resolia la denegació de la pretensió d’inici d’expedient expropiatori 
respecte a l’advertiment realitzat per la mercantil Hostal Pineda Bages, SA, en base a la 
fonamentació exposada a la part expositiva del decret, el qual s’adjunta com a ANNEX 4.   
 
Sisè. Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola  regulen el dret a la tutela judicial 
efectiva i a l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i 
dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs del procés i 
en l’execució d’allò que hagi estat resolt.  
 
Setè. L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant 
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament en 
l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentències en la forma i termes 
que aquestes continguin. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
Vuitè. La fermesa de la resolució de 23 de maig de 2018 ha estat declarada mitjançant 
diligència d’ordenació de 29 de maig de 2018 de la lletrada de l’administració de justícia 
del Tribunal Suprem. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Acatar en els seus termes la sentencia número 424/2017, de 18 de maig de 2017 
(la qual revoca la sentència número 123 d’11 d’abril de 2016) dictada per la secció segona 
de la sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
recurs contenciós administratiu número 205/2015-V (i rotlle d’apel·lació 854/2016)  
interposat per la mercantil Hostal Pineda Bages, S.A. 
 
Segon. Comunicar la present resolució a les àrees de serveis tècnics (urbanisme) i de 
serveis econòmics (intervenció – tresoreria) de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 3 de 
Barcelona mitjançant la tramesa de certificat. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
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Annex 1: Sentència número 123 d’11 d’abril de 2016 
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Annex 2: Sentencia núm. 424/2017, de 18 de maig de 2017 
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Annex 3: Providència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2018 
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Annex 4: Decret d’alcaldia núm. 2017-0720 de data 14 de juny de 2017 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 
5.1 Aprovació del Pla de Turisme de Sant Fruitós de Bages (exp. 0675/2018) 

 
Primer.- El 15 de novembre de 2017 des de la regidoria de Promoció Econòmica es va 

signar una provisió establint la voluntat de l’Ajuntament de contractar els serveis d’una 

empresa per tal d’elaborar un pla turístic del municipi.  

 

Segon.- Es va procedir a la contractació de l’empresa Projecte Coexperience S.L. 

especialitzada en projectes de comunicació i relacionada amb els diferents agents turístics 

comarcals.  

 

Tercer.- Durant els mesos de novembre, desembre de 2017 i els quatre primers mesos de 

2018 s’han realitzat jornades tècniques i de workshop amb diferents actors turístics del 

territori (Mas de Sant Iscle, Nou Celler, Aeròdrom, Sant Benet de Bages, Sèquia, 

restauradors, empreses, etc.) en un procés de co-creació.  

 

Quart.- Aquestes jornades han servit per confeccionar el Pla de Turisme de Sant Fruitós i 

definir quines són les àrees temàtiques d’oportunitat a partir dels actius existents i treballar 

les fórmules per fer possible l’activitat turística.  

 

Cinquè.- Els resultats del Pla de Turisme de Sant Fruitós es presenten a finals de maig 

mitjançant una memòria (s’adjunta com Annex) on es posa de manifest que Sant Fruitós 

és una bona destinació en oferta d’esport i aventura a l’aire lliure prop de Barcelona. 

Disposa d’un entorn paisatgístic inimitable, presidit per la muntanya de Montserrat. Amb 

una oferta gastronòmica i enoturística, amb DO i estrella. I una proposta cultural de primera 

línia, amb Món Sant Benet com a protagonista principal. 

 

Sisè.- De la memòria es desprenen vuit escenaris que marquen les àrees que cal 

desenvolupar per implementar les principals línies de treball sorgides de les idees creuades 
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dels experts i l’equip de treball. Vuit projectes que serviran per transformar Sant Fruitós de 

Bages en una destinació turística al Bages, en el marc de Paisatges de Barcelona i del 

Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.  

 
Setè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 

S’ACORDA:  

 

Primer.- Aprovar el Pla de Turisme de Sant Fruitós de Bages.  

 

Segon. Declarar que: 
 

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

 

 
 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA A L’ACTA: 
 

- Memòria Pla de Turisme SFB 
- Annex-1-SFB-Turisme.pdf 
- Annex-2-SFB-Turisme 
- Annex_3_Extracte_Estrategia_BagesTurisme2020 

 
 

  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció  
 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
6. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
6.1 Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència (exp. 0660/2018) 
 

1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

2277 de 02/05/2018 39.320.138-M 

2399 de 09/05/2018 36.398.523-B 

2500 de 14/05/2018 39.225.812-W 

2712 de 23/05/2018 27.168.087-G 

2879 de 31/05/2018 39.221.245-N 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 28 de maig i 5 de juny  de 2018, que consten a l’expedient, en els quals 
es proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció domiciliària 
de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 25, reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP de 22 de maig de 
2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la Xarxa 
Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou el Servei 
de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El número de 
telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajuts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria en la modalitat 
de teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 
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S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei de 
teleassistència, a: 
 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

*** A 

*** B 

*** A 

*** A 

*** A 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest Ajuntament 
qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat d’ingressos a efectes de 
poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

*** 7,21€/mensuals 

*** 7,21€/mensuals 

*** 7,21€/mensuals 

*** 7,21€/mensuals 

*** 7,21€/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA per 
tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, en la modalitat de 

teleassistència,  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. 
 

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.2 Concessió d’ajudes d’emergència social (exp. 0712/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 2478; 2603; 2621; 2710/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 352,03 amb càrrec 
a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 
 

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

036/2018 *** 162,03€ Subministraments 
bàsics 

Compte corrent usuari 

039/2018 *** 190,00€ Lloguer Compte corrent usuari 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
 
 
Segon.- Denegar els ajuts sol·licitats a l’ expedient  que es relaciona a continuació, pels 
motius expressats a l’ informe que consta a l’ expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

040/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Falta justificar ajut 
anterior 

041/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Falta justificar ajut 
anterior. 

 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.3 Concessió d’ajudes d’emergència social (exp. 0718/2018) 
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Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 2514/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

037/2018 *** Extraescolars Supera barem ingressos 

 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.4 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 0766/2018) 
 

Primer.- Vista la sol·licitud presentada per usuaris de l’àrea de serveis socials demanant la 
concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per llibres i material 
escolar (registres d’entrada 2730/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida pressupostària  
3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

009/2018 *** Material escolar Falta justificació  
ajut anterior 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord als sol·licitants i  donar trasllat del mateix a l’ EBAS  i als 
serveis de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de 
la competència en el termini d’un mes. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al 
dret. 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.5 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 0780/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrades núm. 2779 /2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 43,61€ amb càrrec 
a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 
 

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

042/2018 *** 43,61€ Subministraments 
bàsics 

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

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.6 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 0835/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 2972/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el 
Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 
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S’ACORDA: 
 
Primer.- Denegar l’ajut sol·licitat a l’ expedient  que es relaciona a continuació, pels motius 
expressats a l’ informe que consta a l’ expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

044/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Supera barem econòmic. 

 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
7. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
7.1 Atorgament de subvenció nominativa a la Unió musical del Bages, exercici 
2018 (exp. 0264/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus 
per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos 
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va donar 
publicitat a la web municipal. 
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Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48932 una subvenció nominativa destinada a la Unió musical del 
Bages, per import de 2.200,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Josep M. Sala Barberà, en 
representació de la Unió musical del Bages (registre d’entrada 2018-E-RC-2862 de 31 de 
maig) per la realització d’activitats de promoció d’activitats culturals de l’entitat, 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 32.334.48932 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació de 
2.200,00 euros per subvencionar a la Unió musical del Bages.  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 5.6.2018, 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 Unió musical del Bages 
per a l’exercici 2018, per import de 2.200,00 euros, per la realització d’activitats de 
promoció d’activitats culturals, durant 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 2.200,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.334.48932 del pressupost 2018. 
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Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i dates 
següents: 
 

- 1.540,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 660,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han assolit 

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

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

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
7.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Elenc teatral dels 
pastorets, exercici 2018 (exp. 0265/2018) 
 

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 
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(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 32.334.48948 una subvenció nominativa destinada a Elenc teatral dels 
pastorets, per import de 750,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Enric Rafart Colillas, en 
representació de l’Associació Elenc teatral dels pastorets (registre d’entrada E/002664-
2018; 2018-E-RC-2773 de 28 de maig) per la realització d’activitats de promoció d’activitats 
culturals de l’entitat, 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 32.334.48948 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació de 
750,00 euros per subvencionar a l’Associació Elenc teatral dels pastores  
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 29.5.2018, 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 Elenc 
Teatral dels Pastorets per a l’exercici 2018, per import de 750,00 euros, per la realització 
d’activitats de promoció d’activitats culturals, durant 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 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, ...”.  
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Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 750,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.334.48948 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i dates 
següents: 
 

- 525,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 225,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han assolit 

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

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Associació Elenc teatral dels pastorets, 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  
 
 
 
8. ÀREA D’ENSENYAMENT 
  
8.1 Atorgament de subvenció nominativa a AMPA Escola Paidos, exercici 2018 
(exp.0230/2018) 
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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 38.324.48941 una subvenció nominativa destinada a l’Ampa Escola Paidos, 
per import de 200,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Juan Camps Prat, en representació 
de l’Ampa Escola Paidos (registre d’entrada E/002252-2018, 2018-E-RC-2382 de 8 de 
maig i E/002540-2018; 2018-E-RC-2605 de 17 de maig de 2018) per promoure activitats 
educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a diversificar les activitats proposades, durant 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic local, 
aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 65 del 
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases d’execució del 
pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se directament quan estiguin 
previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48941 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació de 
200,00 euros per subvencionar a l’Ampa Escola Paidos. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 1.6.2018, 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 AMPA ESCOLA PAIDOS 
per a l’exercici 2018, per import de 200,00 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. 
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Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 21.9.2017 (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 200,00 euros, 
amb càrrec a la partida 38.324.48941 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i dates 
següents:  

a) 160,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
b) 40,00 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’Ampa Escola 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. 

- 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. 
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___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.2 Aprovació de la convocatòria i les bases de la subvenció de concurrència 
competitiva de suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal per al 
curs 2018-2019 (exp. 0805/2018) 
 

Primer. Per providència de la regidora de l’àrea d’ensenyament de 01.06.2018, es disposa 
l’inici del corresponent expedient administratiu per obrir la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar 
d’infants municipal, per al curs escolar 2018-2019. 
 
Segon. És voluntat de l’ajuntament minorar les despeses del servei de menjador a les 
famílies usuàries amb necessitats econòmiques, que tenen fills matriculats a la Llar 
d’infants municipal. 
 
Tercer. És per aquest motiu que s’han redactat les corresponents bases per a la subvenció 
de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal 
per al curs 2018-2019. 
 
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:480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a l’atorgament de la subvenció de 
concurrència competitiva, de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants municipal 
curs 2018-2019, que s’annexen al present acord. 
 
Segon. Imputar la despesa que generi l’atorgament de les subvencions a la partida que es 
detalla a continuació:  
 
 
 

Partida Descripció Import 

38.323.48011 
Subvenció suport servei menjador 
escola bressol municipal 

3.835,00 euros 

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

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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 PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL PER AL CURS 2018-2019 

 
1. Objecte 
 
Donar suport al servei de menjador al alumnes que assisteixin a la Llar d’infants Les 
Oliveres, com a col·laboració amb les famílies en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 
anys, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. 
 
Aquests ajuts es destinaran a minorar el cost del menjador escolar a càrrec de les famílies, 
a través d’ajudes individualitzades en espècies, l’Ajuntament de Sant Fruitós comprarà 
tiquets menjador a l’empresa adjudicatària del servei per entregar-los a les famílies 
beneficiàries segons l’import de beca atorgada.  
 
2. Beneficiaris i requisits  
 
Pondran ésser beneficiaris de l’ajut menjador de la Llar d’infants Les Oliveres, aquelles 
famílies que tinguin algun infant escolaritzat al centre i que hagin sol·licitat el servei de 
menjador, els membres de la qual estiguin empadronats en aquest municipi, excepte en 
casos de separació de fet o judicial, degudament acreditat.  
 
No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2017, superior a l’obtinguda a partir 
de la fórmula següent:  
Tram 1: 1,5 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1)) 
Tram 2: 2 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1)) 
IRSC Índex de renda de suficiència de Catalunya: 7.967,73€ anuals. 
MUF Membre de la unitat familiar. 
 

 Renda límit anual 

MUF Tram 1 Tram 2 

2 11.951,60€ 17.435,46€ 

3 13.451,60€ 18.935,46€ 
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4 14.951,60€ 20.435,46€ 

5 16.451,60€ 21.935,46€ 

6 17.951,60€ 23.435,46€ 

 
(*) S’entén com a unitat familiar, el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que 
convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; 
així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili 
que els anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent. 
 
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual 
establert per al tram 1 del quadre anterior tindran dret a rebre fins el 80% dels tiquets 
menjador del curs. 
 
I els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual 
establert per al tram 2 del quadre anterior, tindran dret a rebre fins el 50% dels tiquets 
menjador del curs. 
 

La renda familiar anual, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les 
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cadascun dels membres 
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que 
puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici 
fiscal referit i l’actual.  
 
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els 
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de 
facturació superior a 100.000,00 euros. 
 
3. Documentació a presentar 
 

• Model de sol·licitud normalitzada de l’ajut (annex 2) 

• Fotocòpia D.N.I. del pare/mare o tutor legal. 

• Fotocòpia del Llibre de Família. 

• Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador, (famílies 
monoparentals). 

 

• Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració renda de 
l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé certificat emès 
pel Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o qualsevol altre prestació, 
pensió o ajuts d’altres organismes. 

• Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la llar d’infants municipal. 

• Document d’autorització bancària. (annex 3) 

• L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament 
dels membres de cada unitat familiar. 
 

4. Termini de presentació de sol•licituds  
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El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia després de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPB i fins el 19 de setembre (ambdós inclosos). 
 
Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar 
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a la llar d'infants que s'hi matriculin una 
vegada iniciat el curs escolar, que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini 
ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts. 
 
L’ajut serà efectiu des del moment que finalitzi el procediment i es notifiqui la resolució al 
sol·licitant.  
 
5. Lloc de presentació de la sol•licitud  
 
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, al registre de l’ajuntament. 
 
6. Import i partida  
 
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 3.835,00 € corresponents a la partida 
pressupostària de l’exercici 2018, 38.323.48011 Subvenció Suport Servei de Menjador 
Escola Bressol Municipal. 
 
7. Procediment de concessió i òrgan instructor. 
 
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió, que resoldrà en un màxim de 15 dies 
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i estarà formada pels 
membres següents:  
 
President:  La regidora d’ensenyament 
Vocals:  La directora de la llar d’infants 

L’educadora social 
La tècnica auxiliar d’esports i ensenyament 

Secretari/ària: Actuarà com a secretari/ària un/a administratiu/va de l’àrea.  
 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts de suport 
al servei de menjador de la Llar d’infants municipal serà la Junta de Govern Local, que els 
aprovarà en un termini d’un mes. 
 
 
8. Criteris d’atorgament del ajuts  
 
La comissió avaluadora ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la 
convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, segons el tram de renda anual 
de l’apartat 2 i tenint en compte els diners disponibles a la partida pressupostària 
corresponent. 
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 
autoritzada i mai superant el límit màxim de tiquets establerts en el punt 2 d’aquestes bases. 
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9. Cobrament de la subvenció  
 
Mitjançant aquesta subvenció s’entregaran els tiquets diaris corresponents pel servei de 
menjador de la Llar d’Infants a les famílies adjudicatàries dels ajuts. 
 
L’ajuntament, un cop resolta la convocatòria, notificarà tant als interessats com al 
concessionari per tal que efectuïn el control diari d’assistència al menjador escolar, que 
hauran de presentar el registre d’assistència i presentar-lo a la regidoria d’ensenyament, 
qui haurà de donar la conformitat. En el cas que en finalitzar el curs, alguna família no hagi 
esgotat els tiquets atorgats, aquesta haurà de retornar-los a la Direcció de la Llar d’Infants. 
 
10. Noves adjudicacions 
 
Quan s'hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s'incrementi l'establerta 
inicialment, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases podran 
obtenir l’ajut sempre que els correspongui per valoració. 
 
11. Reclamacions 
 
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages. 
 
12. Baixes, renúncies, trasllats i absències 
 
Quan un/a alumne/a beneficiari/a d’ajut de menjador causi baixa, es traslladi de centre, 
renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, el beneficiari ho haurà de 
comunicar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages indicant la data en què s’ha produït la 
circumstància. 
 
13. Control i supervisió de l’administració 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitjà de la Direcció de la Llar d’Infants, 
comprovarà la correcta utilització dels tiquets menjador. 
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ANNEX 2 – Model de sol·licitud 

 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals Llar Infants Les Oliveres 2018-2019” 
 

1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
 

Cognoms i Nom                                                                                       DNI 
 

Domicili (carrer, plaça...)                                                      núm.                Pis           porta 
 

Població                                                                 Codi postal                    Telèfon 
 

 
2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT 

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 
3. FETS I MOTIVACIÓ 

 
Que tenint coneixement de l’ajut per al servei de menjador per a infants de 0 a 3 anys 
escolaritzats en llars d’infants públiques de titularitat municipal que es trobin en situacions 
econòmiques desafavorides i de les bases d’aquesta convocatòria. 
 

4. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 
 

Les instàncies caldrà presentar-les al registre de l’ajuntament. 
 

5. SOL·LICITA 
 

Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat i matriculat a la Llar d’Infants 
Les Oliveres per al curs 2018-2019. 
Una ajuda destinada a finançar els tiquets del servei de menjador a la llar d’infants Les 
Oliveres. 
 
 
 



 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 58 de 102 

 
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 

6. DOCUMENTS 
 

 Fotocopia DNI del pare/mare o tutor legal. 
 Fotocòpia del Llibre de família. 
Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador (famílies 
monoparentals). 
 Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració renda de 
l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé certificat emès pel 
Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o qualsevol altre prestació, pensió 
o ajuts d’altres organismes. 
 Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la Llar d’infants municipal. 
 Document d’autorització bancària. 
 

Els sotasignants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria. 
2. Que les dades presentades són verdaderes. 
3. Que autoritzen a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages a obtenir de l’Administració 

Tributària les dades necessàries per determinar la renda i patrimoni familiar a 
efectes de l’ajut. 

4. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les situacions 
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 

5. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa finalitat, 
procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran de comunicar-
ho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

6. Que sí/no obtenen rendes provinents de l’estranger. En cas afirmatiu cal indicar la 
quantitat corresponent en euros i justificar la percepció. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, ..........  de/d’  .............................. de 2018 
 
Signat, 
 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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ANNEX 3 – Document de domiciliació bancària. 
 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE L’AJUT PER AL SERVEI DE 
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES 2018-2019. 
 
Dades del titular 
 
NIF       Nom i Cognoms 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal      Població 
 
 
 
 
Dades de compte de càrrec/Abonament 
 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 
 
 
IBAN 
 
 
 
Codi entitat  oficina núm.  D.C  C.Corrent o llibreta d’estalvi 
 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal    Població    
 
 

Signatura i segell de l’ entitat  
 
 
 
Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al meu 
nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 20 
 
Signatura del titular 
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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  
 
 
8.3 Autorització per dur a terme el projecte “Pintem la Llar d’infants municipal 
Les Oliveres”, per part de l’AMPA Llar d’infants Les Oliveres (exp. 0813/2018) 
 
Rectificació de l’acord al llegir l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, en sessió de 3 de juliol de 2018, que quedarà en la seva nova redacció amb 
el tenor següent:  
 
 

- .............................. 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9. ÀREA D’ESPORTS 
  

9.1 Aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Bages, 
per dur a terme l’activitat VITAMINA E 2018 (exp. 0730/2018) 
 
Primer. Des de la regidoria d’esports interessa donar continuïtat a la col·laboració amb el 
Consell Esportiu del Bages per a la realització de les activitats esportives, durant el període 
del 25 de juny al  27 de juliol de 2018 (ambdós inclosos), amb els programes Vitamina E i 
Vitamina E Xics. 
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Segon. Vista la instància presentada pel Consell Esportiu del Bages (Eacat E/002512-2018; 
2018-E-RC-2575) 7) en les qual s’aporta el text del conveni elaborat pel mateix Consell 
Esportiu del Bages, per tal es procedeixi a la seva aprovació i posterior signatura. 
 
Tercer. Vist no existeixen obligacions econòmiques per part d’aquest Ajuntament, per a la 
formalització d’aquest conveni. 
 
Quart. Tenint en compte l’informe emès per la tècnica d’esports, en data 16.5.218 obrant a 
l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració (sense contingut econòmic), entre l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages i el Consell Esportiu del Bages, per a la realització de les activitats 
esportives d’estiu “Vitamina E” i “Vitamina E Xics” per l’exercici 2018, que s’annexa al 
present. 
 
Segon. Notificar el present acord al Consell Esportiu del Bages, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
ANNEX  
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***  Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal *** 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
10. ÀREA DE JOVENTUT 
 
10.1 Aprovació de la programació d'Estiu Jove 2018, dels subministraments per 
cobrir les activitats incloses dins el programa d'actes i de la despesa que se'n deriva 
dels mateixos (exp.0793/2018) 

 
Primer. L’Alcalde ha dictat providència en què es posa de manifest que és voluntat de la 
Regidoria de Joventut elaborar la programació d’activitats per realitzar durant el mes de 
juliol en el marc de l’Estiu Jove 2018, per la qual cosa s’insta l’obertura d’aquest expedient. 
 
Segon. Atès que des de l’Àrea de Joventut s’ha confeccionat una proposta d’actes a 
incloure, amb l’objectiu de combinar una oferta lúdica de qualitat amb activitats per diferents 
perfils de joves i igualment s’han cercat pressupostos i s’han portat a terme converses amb 
les entitats i associacions implicades en el programa d’actes, a fi i efecte de tancar un 
pressupost d’acord amb la proposta d’actes esmentada en l’anterior punt. 

 
Tercer. Vist l’informe de la tècnica de Joventut, en el qual es proposa: 
 

1. L’aprovació de la programació d’activitats, així com el timming i les ubicacions 
de la realització de les activitats, que es presenta a l’annex 1. 

 
2. L’aprovació de la despesa que se’n deriva, per import de 3.097,97€, 

desglossada a l’annex 2, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.330.227.99. 
 

3. Que es facin les contractacions resultants, segons pressupostos inclosos en 
l’expedient. 

 
4. Que, per tal de dur a terme la celebració de les activitats, es demani la 

col·laboració i implicació de la Brigada municipal i la Policia Local per al seu bon 
desenvolupament. 
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Quart. Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 35.330.227.99, 
“Altres treballs joventut”, el qual es troba en situació de retingut pendent d’ús amb número 
d’operació comptable 220180006319. 

 
Cinquè. Vist l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i segons el què disposa 
l’article 111 de la mateixa llei, aquests contractes es poden reconduir a les categories de 
contracte menor de subministrament i contracte menor de serveis. 

 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitat de l’Estiu Jove 2018, que s’adjunta com a annex 
1 al present acord, i les despeses que se’n deriven per un total de 3.097,97€, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 35.330.227.99. 
 
Segon. Adjudicar les despeses que es detallen a la programació de la Estiu Jove 2018, a 
favor de les empreses i pels imports que es detallen en l’annex 2 del present acord. 
 
Tercer. Disposar que, per tal de dur a terme la celebració de les activitats, la Brigada 
municipal i la Policia Local col·laboraran en el bon desenvolupament d’aquestes. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats i a la intervenció i tresoreria per al seu 
coneixement i efectes.  
 
Cinquè. Declarar que: 

-L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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: Programa d’actes de l’Estiu Jove 2017 
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Dilluns 25 de juny,  
PIJscina (Paula) 
De 17 a 18h. 
 
TALLER DE CODIS PER LLIGAR (Paula) 
19h, Nexe 
A càrrec de Filigrana amb la participació del Col·lectiu Feminista SFB Mai sense veu 
 
Dimecres 27 de juny 
INICI JOC DEL KILLER (Sergio) 
Inscripcions fins al 22 de juny 
 
Divendres 29 de juny 
18h, HOLI PARTY (Sergio) 
Pista del Bosquet 
 
Dilluns 2 de juliol  
GIMCANA MARRANA amb proves d’HUMOR AMARILLO (Paula)  
18h a l’aparcament del Pavelló Municipal 
Inscripcions, per grups, al NexeJove. Majors de 12 anys. 
Sergio a la tarda. 
 
Dimecres 4 de juliol  
PIJscina (Paula) 
De 17 a 18h. 
 
TALLER DE CREPS (Paula) 
18.30h NexeJove 
Divendres  6 de juliol  
Nexe ON (Open Night) 
21.30h, NexeJove 
 
Escape Room – Sergio 
Jocs – Paula 
Jam sessions – Sergio 
 
Dimarts  10 de juliol  
PIJscina amb SocialLovers (Sergio) 
De 17 a 18h. 
 
Divendres  13 de juliol  
BUBBLE FOOTBALL (Paula) 
19h, Pavelló 
 
Diumenge 15 de juliol  
SORTIDA A WATER WORLD (Sergio) 
Inscripcions fins al 28 de juny 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 70 de 102 
 

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 

Dimarts 17 de juliol  
PIJscina (Sergio) 
De 17 a 18h. 
 
Dimecres 18 de juliol  
TALLER DE SLACKLINE (Paula) 
18,30h al Bosquet 
 
Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol  
TORNEIG DE VÒLEI PLATJA (Sergio) 
Platja de SFB (davant del Pavelló) 
Inscripcions fins al 13 de juliol 
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Annex 2: Relació de despeses derivades dels actes de l’Estiu Jove 2018 

 

CONCEPTE I PROVEÏDOR IMPORT 

Holi Party_MON D’OCI 1.210,00 € 

Taller de Slackline_BERNAT PUJOL 50,00 € 

Premi Joc Killer (Jungle Speed)_ABACUS 19,99 € 

Monitor Vòlei_JOAN FRANCH 60,00 € 

Premis Vòlei (sopars)_KLAM RESTAURACIÓ 144,00 € 

Activitat videojocs PIJscina_SOCIAL LOVERS 200,00 € 

Lloguer materials PIJscina_CAE 15,00 € 

Dolços (vòlei platja)_LA PIRULETA MÀGICA 60,00 € 

Impressió de Samarretes_CUSTOM PATRIOTS 1.268,98 € 

Productes alimentaris taller de creps_LLOBET 30,00 € 

Aigües, protector solar i síndria (vòlei platja)_LLOBET 40,00 € 

TOTAL  3.097,97 €  

 
 
 
 
 

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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 ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
   
 
S1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Batukada Shangó, 
exercici 2018 (exp. 260/2018) 
 
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  
 
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 32.334.48961 una subvenció nominativa destinada a Batukada Shangó 
per import de 1.550,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Francesc Xavier Gavilan Molina, 
en representació d’Associació Batukada Shangó (registre d’entrada 2018-E-RC-2967 de 
6 de juny) per tal d’afavorir la difusió i promoció de la música i la cultura, 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 28.5 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 32.334.48961 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.550,00 euros per subvencionar a l’Associació Batukada Shangó. 
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Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 8.6.2018, 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 Associació Batukada Shangó amb CIF G-65701898 
d’una subvenció de forma directa, per a l’exercici 2018, per import de 1.550,00 euros. 
 
Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.550,00 euros, 
amb càrrec a la partida 32.334.48961 del pressupost 2018. 
 
Tercer.  Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir 
com a marc regulador de la col·laboració mútua. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 1.240,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b)  310,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada 
PRESENTADA I JUSTIFICADA, segons s’estableix al pacte sisè del conveni 
de col·laboració. 
 

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

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

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

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

 
ANNEX   
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CONVENI A FORMALITZAR ENTRE AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
I L’ASSOCIACIÓ BATUKADA SHANGÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER LA 
REALITZACIÓ DE LA TROBADA DE GRUPS DE BATUKADA DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, com Alcalde-President 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel vicesecretari Sr. Santiago 
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte. 
 
De l’altra, la Sr. FRANCESC XAVIER GAVILÁN MOLINA amb DNI ***, actuant en 
qualitat de President de l’Associació Batukada Shangó de Sant Fruitós de Bages. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te la voluntat d’organitzar activitats 
de caire cultural i festiu a partir de l’establiment de col·laboracions amb el 
teixit associatiu local.. 

II. L’associació Batukada Shangó de Sant Fruitós és una entitat sense ànim de 
lucre legalment constituïda amb CIF G 65701898 inscrita, inscrita al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre d’Entitats Locals 
de Sant Fruitós de Bages, i que té com a finalitat la promoció de la musica 
de percussió, ha autoritzat per acord de la seva junta directiva al seu 
president a signar el present conveni. 

III. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te la voluntat de donar continuïtat a 
la realització d’una trobada de grups de percussió a Sant Fruitós de Bages, 
coincidint amb el període d’estiu quan es celebren les festes locals. 

IV. En el pressupost 2018 existeix la partida 32.334.48961 SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA BATUKADA SHANGÓ. 

V. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret/acord de JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de data 18 de juny de 2018.  
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE.  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb 
L’Associació Batukada Shangó Sant Fruitós de Bages, per tal de que aquesta entitat es 
faci càrrec de la organització de la Trobada de grups de percussió de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Segon. L’associació Batukada Shangó el marc d’aquest conveni es compromet a: 
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a) Organitzar la Trobada de Grups de Percussió de Sant Fruitós de Bages, 
coincidint amb les dates de celebració de la Festa Major d’Estiu. 

b) Incloure dins del programa de la trobada una actuació de tipus Cercavila, i una 
actuació estàtica dels grups participants. 

c) Fer-se càrrec de les despeses vinculades a aquesta trobada. 
 

Tercer. L'Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a: 
 

a) Posar a disposició de la Trobada de Grups de Percussió un espai on poder-se 
celebrar. 

b) Col·laborar a nivell de material municipal necessari per desenvolupar la trobada. 
c) Posar a disposició de l’associació Batukada Shangó un espai per assajar durant 

l’any, en la mesura del possible, entre els equipaments municipals. 
 
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ. 
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal 2018 subvencionarà a la 
ASSOCIACIÓ BATUKADA SHANGÓ amb un import de 1.550,00 € (MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA EUROS), per sufragar les despeses de la Trobada de Grups de Percussió. 
 
Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària. 
  
Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ.  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses de la Trobada de Grups de Percussió, 
les quals es duran a terme dins l’exercici 2018. 
 
Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.  
El/la  beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 5 de desembre de 2018. 
 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar 
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2018. La 
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, i també, atesa la manca d’ingressos propis per la celebració de l’activitat 
objecte d’aquest conveni, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants 
del seu pagament per un import mínim de 1.550,00 € (MIL CINC-CENTS CINQUANTA 
EUROS), que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentar-
se els originals escanejats en format digital. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni 
albarans, ni justificants bancaris (rebuts). 
 
 
 
Vuitè. PAGAMENT.  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la 
signatura del conveni, com a bestreta del 80% de la subvenció (MIL DOS-CENTS 
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QUARANTA EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les despeses 
inicials del projecte; Un segon pagament del 20% de la subvenció (TRES-CENTS DEU 
EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel 
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes 
dades.  
 
Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.. 
 
Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS.  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI. 
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En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Dotzè.  VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs i 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 4 anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ BATUKADA SHANGÓ on es determinarà l’import a 
atorgar per aquell any. 
 
Tretzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ. 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

• Per mutu acord de les dues parts. 
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a 

qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb 
l’autorització de les parts interessades.   

• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta 
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 

vigent.  
 
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS ASSOC. BATUKADA SHANGÓ 
DE BAGES 
  
 
Joan Carles Batanés Subirana  Francesc X. Gavilan Molina 
Alcalde     President 
 
Dono fe, 
 
 
Vicesecretari 
Santiago González Castellanos 
 
 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 
S2 Emissió d’informe de compatibilitat urbanística, en sentit favorable, per a 
una activitat de triatge i valorització de residus, que es pretén emplaçar al carrer 
Coll, número 40, del polígon industrial Santa Anna I (exp. 1486/2018) 
 
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’expedient 1486/2017: 
Sol·licitant:   ESCALA RECICLA, SL 
Domicili:  C. Coll, 40-48 (PI Santa Anna) 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
DNI/NIF:   A58997834 
Tipus d’expedient:   Llicència ambiental 
Activitat: Triatge i valorització de residus 
Emplaçament: C. Coll, 40-48,(PI Santa Anna) 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
Ref. cadastral:  6660104DG0266S0001TF 
R/E:  2017-E-RC-4760 11/10/2017 
 2018-E-RC-2696 23/05/2018 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació: 
 
“ Que s’emet en relació a la sol·licitud d’informe urbanístic associat a llicència ambiental 
efectuada per Anna Escala Cuñat, en representació de ESCALA RECICLA S.L., amb 
núm. de registre 2018-E-RC-2696 de 23 de maig.  
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Plànol cadastral PGOM vigent. Modificació PGOM en tràmit. 
1- Aquest informe té per objecte determinar si l’activitat de gestió i valorització de residus 
industrials i transferència residus sòlids urbans (RSU), i Centre de recepció i 
transferència de residus (CRT), ús industrial, que el sol·licitant projecta dur a terme en 
una finca situada al carrer del Coll, 40-48, al polígon Ind. Santa Anna III, de referència 
cadastral 6660104DG0266S0001TF d’aquest municipi, és compatible amb les 
prescripcions urbanístiques vigents i amb la configuració dels serveis públics establerts 
per l’Ajuntament. Val a dir que la documentació presentada per la interessada, als 
presents efectes, es considera suficient. 
2- Segons dades cadastrals la finca té una superfície del sòl de 12.977 m2 i lliure 
d’edificació. D’acord a la documentació presentada l’activitat proposada ocupa la totalitat 
de la finca, i el total d’edificacions proposades tenen una superfície útil de 2.744,54 m2 i 
construïda de 3.151,10 m2. L’activitat té accés al carrer del Coll 40-48. 
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix: 
 

A. Planejament aplicable 
Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96 i DOGC 27-3-98); Text 
refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, (DOGC 8.02.2005); Pla 
parcial industrial Santa Anna, aprovat definitivament per acord de la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 02/05/1990, publicat al DOGC de 20/08/1990 
i publicació de les normes urbanístiques al DOGC de 10/12/2007. 
Modificació del Pla general d'ordenació per canviar la qualificació de sòl als polígons 
industrials Santa Anna i Serreta, aprovat definitivament per acord de la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/08/1999 publicat al DOGC de 25/10/1999 
i publicació de les normes urbanístiques al DOGC de 10/12/2007.  
 

B. Règim urbanístic del sòl.  
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable, segons la següent documentació gràfica 
normativa del PGOM : Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 1.2 de la sèrie B 1/5.000; 
i documentació gràfica normativa del Pla parcial : Plànol 7 Zonificació a escala 1/2.000. 
Qualificació urbanística: Zona industrial, sistema d’ordenació de l’edificació 
d’edificació aïllada, regulada pels següents articles de les normes del PP: B - Zona 
industrial: art. 1 a 7, i articles 233 a 240 del PGOM. 
Suspensió de llicències: Sí, veure apartat següent. 
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Revisió del planejament en curs: Sí. El Ple municipal, en sessió de data 1 de juny de 
2017, va adoptar l’acord entre d’altres de modificar l’acord pres en sessió de data 12 
d’abril de 2017, d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promogut per l’Ajuntament, i d’elevar 
l’e4xpedient diligenciat de la modificació a la Comissió territorial d’urbanisme de la 
Catalunya central amb la finalitat que resolgui la seva aprovació definitiva. L’acord 
d’aprovació inicial de 15 de juliol de 2016, inclou suspendre totes les tramitacions i 
llicències citades a l’article 73.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, durant el termini de dos anys, segons l’àmbit identificat 
gràficament en el plànol S1 del document complert i del document comprensiu. No 
obstant això, d’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en el cas 
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del 
planejament nou, una vegada aprovat definitivament. 

 
La modificació de planejament plantejada no altera el règim urbanístic vigent pel que fa 
als paràmetres urbanístics aplicables a la finca i amb l’atorgament la llicència no es posa 
en risc l’aplicació del nou planejament. 
Usos urbanístics admesos: S’admeten entre d’altres els usos industrials de categories 
1ª, 2ª i 3ª segons es defineixen al pla general d’ordenació i en totes les seves modalitats, 
i 4a categoria d’acord a articles 279 i 281 de les normes urbanístiques del Pla general 
d’ordenació aplicant mesures correctores que disminueixen el nivell de pressió sonora, 
vibracions, perillositat per incendis, contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica, fins 
als límits de la categoria inferior. 
4- Quant a l’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan 
referència els apartats anteriors, les consideracions a posar en relleu són les següents: 
a)Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de l’activitat: Si. 
b)Condicions d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència urbanística, 
en el seu cas: Si bé la parcel·la disposa dels serveis urbanístics bàsics i afronta amb 
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una via que disposa d’enllumenat públic i està íntegrament pavimentada, les obres 
d’urbanització del sector no han estat recepcionades.  
 
L’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, estableix les garanties relatives a l’execució 
simultània de les obres d’urbanització i edificació: 
40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 39 ha 
d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents d’execució, 
necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, mitjançant la constitució 
d’una garantia a disposició de l’administració actuant per alguna de les formes admeses 
en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic. 
40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 
100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, en el supòsit a què fa 
referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que correspon suportar a la persona 
propietària del sòl en relació amb la finca de resultat adjudicada pel projecte de 
reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar. 
40.3 L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona titular 
de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les obres 
d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la condició de solar. 
L’incompliment dels terminis d’execució de les obres d’urbanització pendents faculta 
l’administració actuant per executar la garantia esmentada. 
L’article 41 de l’esmentat decret, estableix que la primera utilització i ocupació Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, estableix les condicions de Primera utilització i ocupació de les edificacions 
executades simultàniament a les obres d’urbanització. 
41.1 La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb 
l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents 
d’execució i de la seva recepció per part de l’administració actuant. 
41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la llicència 
urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de validesa 
d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de declaració d’obra 
nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la inscripció corresponent 
del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable. Per al càlcul de la fiança 
s’han aplicat els valors inclosos en la modificació de planejament en tràmit: Pressupost 
d’execució per contracte de les obres pendents d’execució 858.636,80 € per a una 
superfície en zona industrial de 377.840,04 m2, que equival a un rati de 2,27 €/m2 de sòl. 
Per a una parcel·la en zona industrial de superfície 12.977,00 m2, correspon una fiança 
de: 12.977,00 m2 x 2,27 €/m2 x 100% = 29.457,79 €. 
La finca li pertany a l’Ajuntament per atribució originària per títol de reparcel·lació en 
concepte d’aprofitament urbanístic en virtut del Projecte de Compensació del Pla Parcial 
“Santa Anna III”, del polígon d’actuació urbanística únic que es correspon amb el sector 
d’aquest nom delimitat pel Pla general d’ordenació urbana vigent; projecte aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22.11.1995 (DOGC 
10.12.2007). 
D’acord al Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu 
especial per la disposició de la parcel·la de referència cadastral 
6660104DG0266S0001TF, pel qual s’adjudicà a l’empresa ESCALA I RECICLA SL 
l’adquisició del dret de superfície de la finca objecte d’aquest informe, aprovat per acord 
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A1 de la Junta de Govern local en sessió 16/2016 de 6 de juny, ... En tot cas, les 
despeses d’urbanització pendents en el moment de l’alienació seran assumides per 
l’Ajuntament, de forma que el efectes patrimonials de l’adquisició del dret de ple domini 
o de la constitució del dret de superfície sobre la finca per al contractista seran els 
mateixos que si l’adquirís lliure de càrregues, sense perjudici que, als sols efectes de la 
titularitat formal, quan el dret disposat sigui el ple domini, el contractista se subroga a 
les càrregues urbanístiques que graven la finca que constin registrament en el moment 
de la transmissió. 
Així la fiança de 29.457,79 € per d’assegurar l’acabament simultani de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la 
condició de solar, serà assumida per l’ajuntament. 
c)Classificació de l’activitat industrial. Al tractar-se d’una activitat situada en edifici 
industrial ubicat en sòl industrial situació D, s’admeten categories 1, 2, 3 en horari diürn 
i nocturn, sense limitació de potencia instal·lada en electromotors, amb uns valors límits 
d’immixtió sonors en l’ambient exterior i interior, diürn i nocturn, de ED= 65 dba, EN=55 
dba, ID=40 DBA i IN=35 dba, o categoria 4 sempre que s’apliquin mesures correctores 
que disminueixin el nivell de pressió sonora, vibracions, perillositat per incendis, 
contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica. 
5- L’activitat que la mercantil ESCALA RECICLA S.L. té la intenció de dur a terme a la 
finca a que fan referència els apartats anteriors, afecta a bens o drets de titularitat 
municipal, d’acord a allò detallat a l’apartat 4b: 
La finca li pertany a l’Ajuntament per atribució originària per títol de reparcel·lació en 
concepte d’aprofitament urbanístic en virtut del Projecte de Compensació del Pla Parcial 
“Santa Anna III”, del polígon d’actuació urbanística únic que es correspon amb el sector 
d’aquest nom delimitat pel Pla general d’ordenació urbana vigent; projecte aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22.11.1995 (DOGC 
10.12.2007). 
D’acord al Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu 
especial per la disposició de la parcel·la de referència cadastral 
6660104DG0266S0001TF, pel qual s’adjudicà a l’empresa ESCALA I RECICLA SL 
l’adquisició del dret de superfície de la finca objecte d’aquest informe, aprovat per acord 
A1 de la Junta de Govern local en sessió 16/2016 de 6 de juny 
CONCLUSIÓ. 
Primer. L’activitat de gestió i valorització de residus industrials i transferència residus 
sòlids urbans (RSU), i Centre de recepció i transferència de residus (CRT), ús industrial, 
que el sol·licitant projecta dur a terme en una finca situada al carrer del Coll, 40-48, al 
polígon Ind. Santa Anna III, de referència cadastral 6660104DG0266S0001TF d’aquest 
municipi, compleix amb el règim urbanístic atribuït a la parcel·la. 
Segon. La parcel·la disposa dels serveis dels serveis públics municipals que requereix 
l’activitat. 
Tercer. Perquè la parcel·la gaudeixi de la condició de solar i es pugui posar en 
funcionament l’activitat, caldrà que es completi l’execució del planejament. La 
instal·lació per tant s’haurà d’efectuar condicionada a l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’ajuntament. 
I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant 
Fruitós de Bages.” 
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Tercer.- Vist que la Junta Govern Local en sessió celebrada el 1 de febrer de 2016 va 
acordar adjudicar el contracte de serveis per a la redacció dels documents per a la 
modificació puntual del planejament, i dels seus projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització dels dos sectors que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant 
Fruitós de Bages (procediment núm. 1362/2015). El citat contracte fou formalitzat en 
data 25 de febrer de 2016, i els treballs de redacció es troben en curs.  
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero Decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Ateses les especials circumstàncies existents al polígon de Santa Anna 
(indicades en el punt tercer de la part expositiva d’aquest acord), emetre informe de 
compatibilitat urbanística en sentit favorable per a l’activitat de gestió i valorització de 
residus industrials i transferència residus sòlids urbans (RSU), i Centre de recepció i 
transferència de residus (CRT), ús industrial, que el sol·licitant projecta dur a terme en 
una finca situada al carrer del Coll, 40-48, al polígon Ind. Santa Anna. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.  
 
Tercer. Declarar que:  
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos.  
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes.  
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
 
DILIGÈNCIA:  Per a fer constar que aquest acord ha estat esmenat per acord de la 
Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2018, per la qual cosa es rectifica als 
efectes de la tramesa de la seva redacció definitiva al llibre d’actes.  
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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 Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació 
temporal de parcel·la en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de 
Bages” (exp. 0529/2016) 
 
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 data 17 de maig de 2016 va aprovar  el plec de 
clàusules administratives particulars per regir la concessió de llicències d’ús privatiu per 
a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós 
de Bages”. 
 
Segon. Atès que, fruït d’anteriors sol·licituds, han estat adjudicades les llicències 
corresponents als horts núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 9, 10 i 11. 
 
Tercer. Vist que s’ha presentat les següents sol·licituds de concessió de les llicències 
d’ús privatiu a precari del domini públic sobre les parcel·les d’horts socials: 
 

• En data 9 de maig de 2018 (2018-E-RC-2398) el Sr. ***. 

• En data 16 de maig de 2018 (2018-E-RC-2430) la Sra. ***.  

• En data 6 de juny de 2018 (2018-E-RC-2966) el Sr. ***. 
 
Quart. Atès que la treballadora social, ha emès  informe per les sol·licituds presentades, 
del qual se’n desprèn que els sol·licitants poden accedir a la concessió de llicència d’ús 
privatiu.  
 
Cinquè. En data 7 de juny de 2018 s’ha constituït la Mesa de contractació, en la qual 
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s’ha acordat donar conformitat al citat informe, i proposar l’adjudicació de les següents 
llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc del projecte “Horts socials”: 
 
- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 13 del plànol d’ubicació i 

distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 14 del plànol d’ubicació i 

distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 15 del plànol d’ubicació i 

distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.  Adjudicar les següents llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el 
marc del projecte “Horts socials”: 
 
- Sr. *** amb ***: parcel·la referenciada amb el núm. 13 del plànol d’ubicació i 

distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 

- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 14 del plànol d’ubicació i 
distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 

- Sr. *** amb DNI ***: parcel·la referenciada amb el núm. 15 del plànol d’ubicació i 
distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 

 
Segon. Conforme la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars serà  
necessari la prèvia constitució d’una fiança de 60 € (seixanta euros), que caldrà 
ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i 
subscripció de la formalització de l’adjudicació, en un termini de 5 dies des de la 
notificació de l’adjudicació de la llicència, aquesta es podrà fer efectiva al compte corrent 
ES36 2100 0440 1502 0004 5126. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir 
possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització del 
termini de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la.  
 
Tercer. Requerir als adjudicataris per tal de procedir a la formalització del contracte, en 
document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del procediment.  
 
Quart. Notificar el present acord de manera individualitzada als adjudicataris de la 
llicència, a l’àrea d’intervenció-tresoreria, als serveis tècnics municipals i a la 
treballadora social. 
  
Cinquè. Declarar que: 

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

 
 
Annex: plànol horts socials 

 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
S4 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (policia local) (exp. 0732/2018) 
 
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 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Donat que resta pendent realitzar la convocatòria de la plaça d’agent, s’han 
redactat unes bases reguladores específiques per a l’ingrés a la plantilla de l’esmentat 
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 

 
S’ACORDA: 
 
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, 
corresponent a una plaça d’agent. 
 
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. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal. 
 
Quart.- Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

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

 
 
 
ANNEX I  

 
BASES DE CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÈS, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE 
D’UNA PLAÇA D'AGENT  DE LA POLICIA LOCAL. 

 
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Aquestes bases tenen per objecte  la regulació del procediment per a l’accés, pel 
sistema d’oposició lliure d’una plaça d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala 
d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació 
C-2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de 
treball i la legislació vigent. 
 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la 
Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del 
cos aprovat per l’Ajuntament. 
 
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits 
següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent. 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 

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

c) Tenir capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana exigit, 
d’acord s’estableix a l’article 12 i l’annex del Decret 161/02, d’11 de juny. Ha de 
tenir coneixements de nivell B2 (nivell intermedi de català antic B). 
Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de 
llengua catalana haurà de superar una prova específica de coneixements de 
llengua catalana de nivell B2 

d) Haver complert 18 anys i no passar de l’edat de jubilació forçosa en el moment 
de finalitzar el termini de presentació d’instàncies. 
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e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de 
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

g) En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima d’1,60 per 
les dones i d’1,65 pels homes.  

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B. 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.  

 
TERCERA. SOL·LICITUDS  
 
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al registre 
general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i per últim al Boletín Oficial del Estado i s'han d'adreçar al 
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes 
previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Aquesta darrera publicació assenyalarà l’obertura del termini per a la presentació de les 
sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s’han de presentar en el 
termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la publicació d’aquest darrer 
anunci al BOE. 
 
Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web 
municipal: www.santfruitos.cat. 
 
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels  
requisits exigits en la base segona,  i que prenen el compromís de portar armes de foc, 
d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent. 
 
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de 
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la 
documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els 
documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades. 
 
Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros, i han de ser satisfets prèviament  
pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en 
el moment de la presentació de la sol·licitud. 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 
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inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al 
caixer. 
 
QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, 
o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes 
d'aspirants admesos/es i exclosos/es. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on 
es troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i 
exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis. 
 
Els aspirants s’identificaran amb el número de registre i les tres últimes xifres del DNI + 
lletra, en tots els anuncis que es publiquin a la web i al tauler d’anuncis. 
 
L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o 
reclamacions possibles. 
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. 
 
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per 
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
corporació. 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria. 

c) El terç restant ha de ser integrat per personal proposat pel Departament 
d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per 
l’Institut de Seguretat Pública i una per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat. 

 
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot. 
 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 
 
La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a 
mínim 15 dies abans de les proves. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
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El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a 
les matèries de la seva competència. 
 
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria 
tercera. 
 
SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
La selecció pel sistema d’oposició consisteix en la  superació de les proves 
corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques.  
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, com a 
mínim, amb 15 dies d’antelació.  
 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats 
pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per 
qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. 
Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents. 
 
 
 
SETENA. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
1r Exercici. Coneixement de la llengua catalana 
 
Consisteix en la realització d'exercicis  de coneixements sintàctics i de comprensió de 
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta 
que permeti valorar-ne els  coneixements orals.  
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, 
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi 
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de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 
o equivalent o superior.  
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en 
algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat 
una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior 
al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta 
circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
2n. Exercici. Aptitud física 
 
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en 
l’annex 1 d’aquestes bases. 
 
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat 
mèdic oficial, expedit com a màxim 1 mes abans de la realització de les proves, en el 
qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les 
a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de 
l’aspirant del procés selectiu. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en educació física. Aquest exercici es qualificarà 
d’apte/a o no apte/a. Es qualificarà sumant el resultat de totes les proves, dividit pel 
nombre total de proves. Aquest resultat haurà de ser superior o igual a 5 punts per tal 
que es consideri aprovat i apte/a. 
 
Una de les diferents proves puntuada en 0 punts comportarà l’eliminació de l’aspirant 
del procés selectiu. 
 
L’ordre de realització dels diferents exercicis serà determinat pel Tribunal que 
organitzarà els/les aspirants en grups, tot i que cada aspirant realitzarà en primer lloc la 
course navette. 
 
 
3r Exercici. Cultura general 
 
Aquesta prova versarà sobre coneixements de cultura general al nivell del títol acadèmic 
requerit i sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i política i de coneixements 
específics sobre la funció de la policia local. Consistirà en contestar per escrit, en un 
temps màxim de noranta minuts, un qüestionari de 90 preguntes, proposat pel Tribunal, 
amb respostes alternatives: 
 

• 45 preguntes de cultura general, l’actualitat social, cultural i política. 

• 45 preguntes relacionades amb el temari de coneixements específics que es 
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relaciona a l’annex 2. 
 
La valoració de les respostes errònies restaran en valor proporcional d’acord amb el 
criteri fixat pel Tribunal de selecció. Les respostes en blanc no seran valorades. 
 
4t Exercici. Cas pràctic.  
 
Consisteix en contestar, en un període màxim de 90 minuts, un o varis supòsits elaborats 
pel Tribunal, relacionat amb la tasca policial a exercir. El tribunal podrà establir 
limitacions de línies en la contesta de l’aspirant. 
 
 
5è. Exercici. Psicotècnic 
 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits  de validesa i 
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de 
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 
 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal 
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a 
les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. 
 
6è Exercici. Reconeixement mèdic 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.  
 
VUITENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT 
 
8.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior 
al de les places convocades. 
 
8.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 
 
El primer exercici es qualificarà com a apte o no apte.  
 
El segon exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
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El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors 
que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. 
 
El quart exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors 
que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. 
 
El cinquè exercici es qualificarà d’ apte o no apte.  
 
El sisè exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
8.3 Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic una llista ordenada 
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers 
del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el reconeixement 
mèdic.  
 
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al 
tribunal un informe de cada un dels aspirants.  
 
En cas que algun aspirant no superi el sisè exercici, el tribunal cridarà el següent de la 
llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi. 
  
8.4 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a 
l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants 
proposats no podrà ser superior al de places convocades. 
 
8.5 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el 
termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la 
base segona. 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de 
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar 
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 
funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 
 
NOVENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Curs selectiu. 
 
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin 
la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
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interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui 
aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants 
declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu. 
 
Període de pràctiques 
 
Un cop superat el Curs de Formació  Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un 
període de pràctiques de dotze mesos al municipi. 
 
Per poder iniciar aquest període, els i les aspirants hauran de presentar a la Secretaria 
de la Corporació el certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així 
quedaran eliminats dels procés selectiu. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb 
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una 
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les 
ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació 
a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol. 
 
Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de Catalunya o 
el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants 
poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar 
la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex II de la 
convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa 
d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o 
el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon 
a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que 
en cap cas no donarà dret a indemnització. 
 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats 
funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal 
funcionari estableix la normativa vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per 
a ser nomenats funcionaris de carrera. 
 
DESENA. INCIDÈNCIES 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
ONZENA.- Taula d’avaluació documental.   
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Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés 
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin 
les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del 
tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el 
termini 1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
DOTZENA. RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
ANNEX 1 
 
PROVES FÍSIQUES   
 
1. Course navette 
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva 
marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres. 
 
2. Llançament de pilota medicinal 
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues 
mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el 
talons ni les puntes dels peus (2 intents) 
 
3. Abdominals en 1 minut 
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al 
clatell i els peus subjectats. 
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4. Salt vertical 
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió 
fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents). 
 
5. Velocitat 
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres. 
 
Barem d'aptitud física homes 
 
 

Punts  Course 
Navette 
 

Llançament    Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 13 12 65 50 6"7 10 

9 12 11 60 48 6"9 9 

8 11 10.5 55 46 7"1 8 

7 10 10 50 44 7"4 7 

6 9 9 45 42 7"8 6 

5 8.5 8 40 40 8"4 5 

4 8 7.5 35 38 8"8 4 

3 7.5 7 30 36 9"1 3 

2 7 6.5 25 34 9"3 2 

1 6.5 6 20 32 9"6 1 

 
Barem d'aptitud física dones 
 

Punts Course  Navette Llançament 
  

Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 10 8 55 44 7"6 10 

9 9 7 50 42 8" 9 

8 8 6.5 45 40 8"4 8 

7 7 6 40 37 9" 7 

6 7.5 5.8 35 35 9"2 6 

5 6 5.5 30 30 9"5 5 

4 5.5 5 25 28 9"7 4 

3 5 4.5 20 24 9"8 3 

2 4.5 4 15 20 9"9 2 

1 4 3.5 10 18 10 1 

 
Als opositors que  superin els trenta anys d’edat se’ls aplicarà les següents bonificacions 
a les puntuacions establertes en els quadres anteriors; 
 
De 31 a 35 anys es sumarà el 5% de la puntuació obtinguda. 
 
De 36 a 40 anys es sumarà el 10% de la puntuació obtinguda. 
  
De 41 a 45 anys es sumarà el 20% de la puntuació obtinguda . 
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ANNEX 2 
TEMARI 
 
A) Coneixement de l’entorn 
1. Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII 
2. Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX) 
3. L’àmbit sociolingüístic 
4. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial 
5. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya 
6. El canvi social (part I): la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels 
homes i les dones 
7. El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació 
8. El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic 
B) Àmbit institucional 
1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya 
2. Les institucions polítiques de Catalunya 
3. El Departament d’Interior 
4. L'ordenament jurídic de l'Estat 
5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets 
6. Les institucions polítiques de l'Estat 
7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional 
8. L'organització territorial de l'Estat  
9. La Unió Europea 
 C) Àmbit de seguretat i policia 
1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat  
2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya 
3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals  
4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana  
5. La funció policial en la investigació de delictes  
6. La funció policial en seguretat viària i trànsit 
7. Codi deontològic policial  
8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat  
9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords 
internacionals 
 D) El món local a Catalunya 
1. El Règim local a Catalunya 
2. El municipi 
3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91 
4. Història, societat i cultura del municipi  
 
ANNEX 3 
 
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 
 
—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
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dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 
25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les 
dones. 
 
—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els homes, 
i als 3 litres en les dones. 
 
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 
 
3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
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5  Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la 
funció policial. 
 
 
6  Aparell locomotor 
 
6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc 
o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 
 
7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
 
8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 
parasitària). 
 
10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 
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10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin 
la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 
4.000 Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin 
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l’exercici de la funció policial. 
 
12  Altres 
 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al·lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:20 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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