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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 3 de juliol de 2018, és el següent: 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 13/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ....................... 3 de juliol de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz 
Franch i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : - 
 
Excusa la seva assistència: Cap dels membres de l’òrgan col.legiat.  
 
Secretari:  Santiago González Castellanos, vicesecretari 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 3 de juliol de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de 
la Junta de Govern Local. No obstant, la regidora sra. Cristina Murcia Caraballo 
s’incorpora a l’inici del punt 4.1 de l’ordre del dia.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a 
tractar els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el 
moment de la votació. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió de 
l’assumpte sobrevingut proposat. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el 18 de juny de 
2018 

843/2018 5 

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

  

2. Donar compte dels decrets d'alcaldia i del regidor 
de serveis econòmics a la JGL 

48/2018 7 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

  

3. ÀREA D’ALCALDIA   

3.1 Restar assabentat de la interposició del recurs 
interposat per l’operador VODAFONE ESPAÑA, 
SAU davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic (TCCSP). 

1134/2017 11 

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Aprovar el compromís d’ingrés corresponent a la 
subvenció de la Generalitat per a atendre les 
despeses del Jutjat de pau 

861/2018 13 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

5.1 Declarar desert el procediment obert convocat pel 
contracte administratiu especial del servei del bar 
ubicat a les piscines municipals 

106/2018 14 

5.2 Petició d’oferta a l’empresa Alphabet de l’encàrrec 
de provisió del vehicle Seat Ateca de serveis 
policials mitjançant el subministrament en la 
modalitat d’arrendament destinat als serveis 
d’aquesta entitat local. 

135/2018 15 

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 Aprovació de text de conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Bages per executar 
conjuntament l’actuació “Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages 2018” 

189/2018 20 

6.2 Acceptació dels ajuts aprovats en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019: Recull d'activitats per 
als serveis locals d'ocupació - persones i empreses 

340/2018 32 
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7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7.1 Resolució sobre estimació de les al·legacions 
presentades pel conductor del vehicle per la 
imposició de sanció per infracció de la normativa de 
trànsit 

650/2018 34 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8.1 Donar conformitat a l’acta de recepció de les obres 
d’urbanització anticipada de la UA 15a Camí del 
Cementiri 

405/2014 35 

9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

9.1 Esmena de l’acord de la Junta de Govern Local de 
18.6.18, sobre l’emissió d’un 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 

1486/2017 37 

10. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS    

10.1 Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de 
neteja d’edificis i equipaments municipals. 

1502/2015 43 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

11.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a 
diferents usuaris de L’EBAS municipal. 

521/2018 45 

11.2 Concessió d’ajudes d'urgència social. 830/2018 
872/2018 

47 

11.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS. 862/2018 48 

11.4 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS. 863/2018 49 

12. ÀREA DE VEÏNATGE   

12.1 Autorització per a la celebració de la 53ª edició de 
les Enramades del carrer Nou. 

890/2018 51 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

 Assumpte delegat del Ple   

S1 Declaració d’especial interès municipal o utilitat 
municipal de les obres d’infraestructures 
promogudes pel Departament d’Ensenyament 
consistents en edifici prefabricat mòdul 120 B6 E a 
l’Escola Flama. 

880/2018 60 
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 Altres assumptes   

S2 Aprovació de les bases de la convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts per concurrència competitiva 
del 50% del cost del servei escolar de menjador a 
alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament 
obligatori de primària i en el segon cicle d’educació 
infantil, de centres públics de l’àrea educativa de 
Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels 
nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, 
Pineda de Bages o Torruella de Baix), disseminat o 
habitatge aïllat, per al curs escolar 2018-2019; i 
l’aprovació de la seva despesa. 

801/2018 62 

S3 Autorització per a l’ús de camp de futbol 7 i 
berenador municipal. 

886/2018 74 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 18 de juny de 2018 (exp. 843/2018) 
 

L’alcalde manifesta que l’acord 8.3 referent a l’autorització per dur a terme el el 
projecte “Pintem la Llar d’infants municipal Les Oliveres”, per part de l’AMPA Llar 
d’infants Les Oliveres no ha estat transcrit a l’esborrany de l’acta amb les 
modificacions acordades al si de la Junta de Govern Local.  
 
Les modificacions acordades eren, que l’acord hauria de contenir que l’actuació 
proposada per l’AMPA s’havia de considerar d’interès municipal i, per tant, no estaria 
subjecta al pagament de cap tribut. 
 
Tanmateix, caldria rectificar l’acord en el sentit que les referències que es fan a 
l’organitzador es facin al sol.licitant, ja que no es tracta d’autoritzar cap ús 
d’instal.lacions municipals, com es desprèn del redactat de l’acord.  
 
En conseqüència, s’acorda rectificar l’acord que consta a l’esborrany de l’acta d ela 
sessió anterior en els termes expressats i que transcriue’l a l’acta amb la nova 
redacció, del següent tenor:  
 

“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) 
 

Primer. Vista la instància presentada per Ferran Vilella Arroyo en representació 
de l’AMPA Llar d’infants Les Oliveres (registre d’entrada E/002648-2018; 2018-
E-RC-2746 de 25 de maig), en la qual sol·licita poder dur a terme el projecte 
(obrant a l’expedient), presentat amb anterioritat a l’equip de govern i a l’equip 
docent de la Llar d’Infants Les Oliveres “ Pintem la Llar municipal d’infants Les 
Oliveres”, consistent en pintar la façana principal de la Llar d’infants municipal 
aquest curs 2017-2018. 
 
Les despeses que es derivin d’aquesta actuació, que tutelarà l’artista proposat al 
projecte (honorari, pintures, i qualsevol altra despesa que pugui sorgir), 
l’assumirà l’AMPA Llar d’infants Les Oliveres. 
 
Segon. Atès que aquesta actuació proposada per l’AMPA és considerada 
d’interès municipal per part  d’aquest ajuntament.  
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Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’AMPA Llar d’Infants Les Oliveres a realitzar treballs de 
pintura a la façana de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres, segons el projecte 
“Pintem la Llar d’Infants municipal Les Oliveres”, amb els condicionants 
següents: 
 

• El sol.licitant haurà de comunicar a la regidoria d’ensenyament el dia i 
horari en què es durà a terme aquesta activitat. 
 

• El sol.licitant haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil i accidents que cobreixi aquesta activitat. 
 

• L’activitat forma part de la formació educativa de la llar d’infants, i per 
tant, no se sotmet a llicència urbanística en raó a l’interès públic que 
presenta.  
 

• El sol.licitant adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants als treballs de pintura de la façana. 
 

Segon. Notificar el present acord al sol·licitant i a la direcció de la Llar d’Infants 
Les Oliveres, 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.” 
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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 (4) 
 
 
 
 

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

 
2. Donar compte dels decrets d'alcaldia i del regidor de serveis econòmics a 
la JGL  (exp. 48/2018) 
 

 
Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-0668 
13/06/2018 

11:07 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 i 
la seva factura, corresponent a les obres 
contemplades en el document “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a 
La Serreta”. 

2018-0669 
13/06/2018 

11:08 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i 
la factura número 918.025 corresponent a 
les obres contingudes en la separata 4. 
Millores execució xarxa enllumenat i 
paviment voreres” La Serreta. 

2018-0670 
13/06/2018 

11:53 
874/2018 

Adjudicació del contracte menor per 
executar els treballs de desbrossada i 
neteja de les parcel·les propietat de 
l’Ajuntament. 

2018-0671 
13/06/2018 

13:36 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 8 i 
la factura número 918.029 corresponent a 
les obres contingudes en el Projecte 
d’Urbanització de la unitat d’actuació 
UA16a La Serreta. Separata 3. Fase 2. 

2018-0672 
13/06/2018 

14:05 
741/2018 Llicència d’obra menor  

2018-0673 
13/06/2018 

18:12 
865/2018 

Reconeixement de trienni a una 
funcionària  
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2018-0674 
13/06/2018 

18:17 
866/2018 Reconeixement de trienni a un funcionari  

2018-0675 
13/06/2018 

18:17 
864/2018 

Reconeixement de trienni a una 
funcionària  

2018-0676 
13/06/2018 

18:18 
871/2018 

Aprovació de l’assistència a cursos per 
part de personal divers 

2018-0677 
13/06/2018 

18:23 
714/2018 

Llicència d’obres d'enderroc al carrer 
Trabucaires. 

2018-0678 
13/06/2018 

18:25 
1443/2015 

Decret en virtut del qual es proposa 
imposar una penalitat a l’empresa 
contractista del servei de manteniment 
integral de l’enllumenat públic i semàfors, 
amb garantia total, per incompliments 
contractuals. 

2018-0679 
13/06/2018 

18:26 
343/2018 

Llicència de primera ocupació al carrer 
Sabina Brucart. 

2018-0680 
13/06/2018 

18:36 
757/2018 

Adopció de mesura de contragual 
respecte a gual 827 (c/ Pere Clapera 
núm. 5) 

2018-0681 
13/06/2018 

18:37 
139/2018 

Adopció de mesura de contragual 
respecte gual 657 (c Pere Clapera) 

2018-0682 
14/06/2018 

11:31 
100/2018 

Suspendre a efectes el Decret Alcaldia nº 
2018-413, sobre tractament residual d’un 
vehicle de titularitat municipal fins a 
l’aportació d’un informe tècnic extern 
requerit pel regidor de cultura.B8921UY 
Mitsubishi Montero. 

2018-0683 
14/06/2018 

11:45 
493/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
de transmissió dels efectes d’una 
comunicació prèvia d’activitat conreu amb 
venda al major de planter i hortalisses 

2018-0684 
14/06/2018 

11:55 
216/2018 

Proposta d’atorgament del títol de 
santfruitosenc Il·lustre al pintor Alfred 
Figueras 

2018-0685 
14/06/2018 

12:06 
589/2017 

Proposta de resolució provisional 
d’atorgament de llicència ambiental 

2018-0686 
14/06/2018 

12:07 
849/2018 

Nomenament interí agent policia 
substitucions vacances estiu 2018 

2018-0687 
14/06/2018 

17:58 
843/2018 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
de 18/06/2018 

2018-0688 
15/06/2018 

11:32 
887/2018 Autorització festa major Rosaleda 2018 

2018-0689 
15/06/2018 

14:07 
896/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 896/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/102. 
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2018-0690 
18/06/2018 

10:36 
1165/2016 

Baixa d’un càrrec-valor i generació de 
nova liquidació de les contribucions 
especials de la primera fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del Carrer del 
Padró. 

2018-0691 
18/06/2018 

10:36 
181/2017 

Esmena del Decret número 2018-0499 de 
data 8 de maig sobre l’ aprovació del 
padró d’usuaris del servei d’atenció 
domiciliària, corresponent al mes d’ abril 
de 2018. 

2018-0692 
18/06/2018 

10:36 
898/2018 

Canvi de finançament de determinades 
inversions del Capítol 6 del pressupost de 
l’Ajuntament per l’exercici 2018. 

2018-0693 
18/06/2018 

14:57 
1646/2015 

Resolució del recurs de reposició 
interposat per l’empresa DENSO 
BARCELONA, SA contra resolució 
d’atorgament de llicència ambiental per 
acord de la Junta de Govern Local de 
23/04/2018. 

2018-0694 
18/06/2018 

14:58 
742/2018 Llicència d’obra menor 

2018-0695 
19/06/2018 

12:54 
827/2018 

Gratificacions serveis extraordinaris i 
hores extres mes de maig per a la nòmina 
de juny 2018 

2018-0696 
19/06/2018 

14:58 
118/2018 

Sol·licitud de serveis a viaoberta (registre 
entitats i poders notarials) 

2018-0697 
19/06/2018 

15:04 
878/2018 

Incoació procediment sancionador transit 
(relació 18024996) 

2018-0698 
19/06/2018 

15:06 
876/2018 

Incoació procediment sancionador trànsit 
(relació 18024106) 

2018-0699 
20/06/2018 

12:41 
921/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 921/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/105. 

2018-0700 
20/06/2018 

13:46 
789/2018 Expedient sancionador 

2018-0701 
20/06/2018 

13:47 
879/2018 

Aprovació de la instrucció d’elaboració del 
pressupost i les ordenances fiscals per 
l’exercici 2019 

2018-0702 
21/06/2018 

13:05 
902/2018 

Denegació de la sol·licitud de no 
pagament de la quota de juliol del 2018 
de la Llar d’infants. 

2018-0703 
21/06/2018 

13:22 
432/2018 Llicència d’ocupació de taules i cadires  

2018-0704 
21/06/2018 

13:32 
704/2018 

Autorització per a ocupació de la via 
pública per a activitats temporal. 
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2018-0705 
21/06/2018 

13:37 
469/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de bar al 
carrer Joan XXIII. 

2018-0706 
21/06/2018 

13:41 
790/2018 Incoació d’expedient sancionador 

2018-0707 
21/06/2018 

13:54 
1561/2017 

Llicència d’ocupació de taules i cadires- 
temporada baixa 

2018-0708 
21/06/2018 

14:03 
893/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental, per la instal·lació d’una 
caseta temporal de venda al detall de 
productes pirotècnics a la Ctra. C16-c pk. 
3,350 (marge dret, polígon industrial El 
Cementiri) 

2018-0709 
21/06/2018 

14:16 
1365/2017 

Aprovació de pròrroga de termini 
d'audiència 

2018-0710 
21/06/2018 

14:17 
703/2018 

Autorització per a ocupació de la via 
pública per a activitat temporal 

2018-0711 
21/06/2018 

17:15 
698/2018 

Resolució del recurs de reposició contra 
decret 550 de 17/05/2018 

2018-0712 
21/06/2018 

17:19 
771/2018 

Llista d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data proves 
procés creació borsa de treball d'auxiliars 
de la biblioteca 

2018-0713 
21/06/2018 

19:06 
811/2018 Nòmina i paga extra de juny 2018 

2018-0714 
21/06/2018 

19:07 
1375/2016 

Aprovació de la factura número 98 pels 
honoraris parcials referits als treballs per 
la redacció de projecte per l’execució de 
les obres de construcció d’un pont i 
adequació dels vorals de l’Avinguda 
Girona. (60% preu del projecte). 

2018-0715 
22/06/2018 

13:02 
598/2018 

Atorgament de llicència de primera 
ocupació, d’edifici plurifamiliar al carrer La 
Pesca. 

2018-0716 
22/06/2018 

13:04 
387/2015 Pròrroga terminis d’una llicencia d'obres. 

2018-0717 
22/06/2018 

13:06 
106/2018 

Aprovació i adjudicació del contracte 
administratiu especial del servei del bar 
ubicat a les piscines municipals per la 
temporada d’estiu 2018. 

2018-0718 
22/06/2018 

13:09 
506/2016 

Denegació d’una sol·licitud (2018-E-RC- 
2018-E-RC-3084). 
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2018-0719 
22/06/2018 

13:19 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i 
la seva factura 918.026, corresponents a 
les obres complementàries “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a 
La Serreta” 

2018-0720 
22/06/2018 

13:19 
676/2018 

Aprovació de compensació de deutes,  
corresponent a l’expedient núm. 484/2018 

2018-0721 
25/06/2018 

9:18 
1375/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes projecte executiu 
de les obres de construcció d’un pont i 
d’adequació de vorals de l’avinguda 
Girona al terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages. 

2018-0722 
25/06/2018 

9:45 
80/2018 

Atorgar la pròrroga d’un termini 
d'audiència. 

2018-0723 
25/06/2018 

10:10 
176/2018 

Advertència de caducitat d’un 
procediment. 

2018-0724 
25/06/2018 

12:33 
746/2018 

Aprovació del padró del 3er trimestre i 
liquidació per ampliació de superfície de 
parada. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3. ÀREA D’ALCALDIA 
  
3.1 Restar assabentat de la interposició del recurs interposat per l’operador 
VODAFONE ESPAÑA, SAU davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic (TCCSP) (exp. 1134/2017) 
 

Primer. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis.  
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Segon. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han 
signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions 
en què es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de 
telecomunicacions,  conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de 
Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici 
tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic, al qual l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages es troba adherit. 
 
Tercer. En data 26 d’abril, la Presidència del Consorci Localret va enviar als 
responsables dels ens adherits una comunicació informant del recurs especial en 
matèria de contractació interposat per l’operador VODAFONE ESPAÑA, SAU davant 
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), contra l’anunci de 
licitació, els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques (PPT) que regeixen el contracte de “Serveis de telecomunicacions per a la 
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci Localret, ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la 
demarcació de Barcelona”. 
 
El comunicat del Consorci Localret afegia que es procediria a prorrogar els contractes 
actuals, per tal de donar continuïtat a la prestació del servei fins que comenci 
l’execució del nou contracte. 
 
En aquest sentit, el passat 14 de maig, la Presidència del Consorci Localret va enviar 
als mateixos destinataris, un escrit adjuntant el decret mitjançant el qual disposa que 
les empreses actualment adjudicatàries del contracte “Serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al 
procés de contractació agregada”, continuïn prestant el servei fins que el/s nou/s 
adjudicatari/s, que resultin del nou procediment de contractació, finalitzin la seva 
implantació definitiva. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Donar-se per assabentada que el Consorci Localret ha disposat la continuïtat 
en la prestació del servei fins que el/s nou/s adjudicatari/s, que resultin del nou 
procediment de contractació, finalitzin la seva implantació definitiva; establir la previsió 
per a la despesa per fer front a les factures de l’actual contracte (de 21 de maig a 31 
de desembre de 2018 ─en el cas de serveis corresponents als LOT 2 i 3─ i de 22 de 
juliol a 31 de desembre de 2018 per als serveis del LOT 1), i autoritzar-la i disposar-la 
en les aplicacions pressupostàries corresponents de l’exercici 2018. 
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Segon. Reajustar les anualitats previstes corresponents a la nova contractació (CAST 
2018) en el sentit de donar de baixa els crèdits autoritzats per a 2018 (des de 23 de 
juliol a 31 de desembre, per al LOT 1, i el mateix per al LOT 2) i ampliant 
correlativament l’anualitat per a l’any 2022.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
4. ÀREA DE SECRETARIA 
  
4.1 Aprovar el compromís d’ingrés corresponent a la subvenció de la 
Generalitat per a atendre les despeses del Jutjat de pau  (exp. 861/2018) 
 

Primer.- Per resolució JUS/1151/2018 de 29 de maig (DOGC núm. 7638 de 
08.06.2018, s’atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi 
ha jutjat de pau per a l’any 2018, corresponent a l’ajuntament de Sant Fruitós, segons 
el seu tram poblacional, l’import de 4.650 €. D’acord amb el que preveu aquesta 
resolució l’atorgament d’aquest import es fa a la bestreta de la totalitat i s’haurà  de 
justificar la destinació de l’import rebut d’acord amb el model normalitzat que es 
trobarà disponible al portal EACAT. El termini per presentar la documentació de 
justificació finalitza el dia 30 d’abril de 2019. 
 
Segon.- Tanmateix, pel que fa a les dades de l’activitat del jutjat de pau, cal fer les 
trameses del recull estadístic d’activitat de l’any 2018, a través EACAT JUS 
Comunicacions Justícia de Pau, abans del 30 d’abril de 2018. 
 
El recull estadístic d’activitat de l’any 2017 del Jutjat de pau, junt amb el certificat de 
justificació de la despesa, va ser tramés al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, a través del portal EACAT, en data 16 d’abril de 2018, tal com consta a 
l’expedient 840/2017. 
 
Tercer.- Atès que 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 BOPG el 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el compromís d’ingrés a incorporar a l’aplicació pressupostària de 
2018, 45080 Altres subvencions Generalitat, de la quantitat de 4.650 €  corresponents 
a la subvenció 2018, atorgada a aquest ajuntament per  la resolució esmentada a la 
part expositiva, amb destí a coadjuvar a sufragar les despeses de funcionament del 
Jutjat de Pau. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la tresoreria per al seu coneixement i efectes. 
 

 
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) 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
5.1 Declarar desert el procediment obert convocat pel contracte administratiu 
especial del servei del bar ubicat a les piscines municipals  (exp. 106/2018) 
 

Primer. Vist que la Junta de Govern Local en sessió de  5 de març de 2018 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, per l’adjudicació del 
contracte administratiu especial del servei del bar ubicat a les piscines municipals. 
 
Segon. Atès que la convocatòria de la licitació es va formular mitjançant anunci 
publicat al perfil del contractant i al butlletí oficial de la província  de data 20 de març 
de 2018. 
 
Tercer. Atès que segons certificació obrant en l’expedient, durant el termini de 
presentació de proposicions, el qual va finalitzar el 20 d’abril de 2018, no hi ha hagut 
concurrència d’ofertes. 
 
Quart. D’acord amb l’article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, d’ara endavant TRLCSP, “No podrà declarar-se deserta una licitació quan 
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec.” Atès que no hi ha cap oferta es pot declarar deserta la licitació. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada 
següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Declarar desert el procediment obert convocat pel contracte administratiu 
especial del servei del bar ubicat a les piscines municipals, atès que no hi ha hagut 
concurrència de proposicions en el mateix. 
 
Segon. Publicar en el Perfil del contractant aquesta resolució. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la tècnica d’esports 
municipals. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
5.2 Petició d’oferta a l’empresa Alphabet de l’encàrrec de provisió del vehicle 
Seat Ateca de serveis policials mitjançant el subministrament en la modalitat 
d’arrendament destinat als serveis d’aquesta entitat local  (exp. 135/2018) 
 

Primer. En data 19 d’octubre de 2017 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
desenvolupament Local celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 es va aprovar 
l’adjudicació de la licitació de l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya. 
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Segon. Vist l’informe emès per part del Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, de data 24 de gener de 2018, en el qual es manifesta la necessitat 
de disposar d’una flota de vehicles adequada per la prestació del servei policial i es 
proposa l’adquisició, mitjançant la modalitat de rènting, del vehicle marca SEAT, model 
ATECA 1.0 TSI 85kW (115CV) 5p Reference Eco tot terreny manual, per una durada 
de 48 mesos i un quilometratge previst de 110000 kms, en els termes i condicions 
establertes en l’Acord marc aprovat el 21 de novembre del 2017 pel Consorci Català  
Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar degudament els esmentats 
serveis. 
 
Tercer. En aquest sentit, i d’acord amb la clàusula quaranta-setena del Plec de 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc de mobilitat sostenible, en que 
s’estableix que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar 
encàrrecs de provisió, amb subjecció a les clàusules administratives particulars del 
citat acord marc, les condicions especifiques dels encàrrecs i les instruccions que per 
la seva interpretació l’Administració doni al contractista adjudicatari,  
 
Quart. Atès que la nostra entitat local es troba adherida a l’esmentat Acord marc de 
Mobilitat Sostenible. 
 
Cinquè. Vist l’article 198 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la 
regulació dels acords marc i el seu desenvolupament. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de delegació: 18 de juny de 2015  
Numero decret: 2015-0480  
Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Sol·licitar a l’empresa Alphabet oferta de provisió, d’acord amb les següents 
condicions, i amb la finalitat que es presenti una oferta a partir dels preus de sortida 
següents: 
 
Vehicle  SEAT ATECA  
Preu rènting vehicle :  685,60 € (IVA inclòs) 
Unitats : 1 
Abonament quilometres no consumits :0,03865 € (IVA inclòs) 
Abonament en defecte : 0,03865 € ( IVA Inclòs ) 
Valor estimatiu vehicle al finalitzar el contracte:  8.555,19 € (IVA inclòs) 
Quilometres a quatre anys : 110.000 Km 
Accessoris: - 
 
Segon. Designar com a interlocutor del contracte d’aquesta corporació al Cap de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages: 
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Nom: Josep Maria Campdepadrós Morató 
Telèfon: 93 878 64 64  
Correu electrònic: campdepadrosmjm@santfruitos.cat 
 
Tercer. Notificar aquesta petició d’oferta a ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT SA, en quan empresa adjudicatària de l’Acord marc, als efectes que 
realitzi la corresponent acceptació de l’esmentat encàrrec mitjançant  la presentació, 
en un termini màxim de deu dies hàbils, del pertinent document d’oferta que contingui 
les condicions especifiques i preus de subministrament en els terme abans esmentats.  
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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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) 
 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
6.1 Aprovació de text de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Bages per executar conjuntament l’actuació “Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages 2018” (exp. 189/2018) 
 

1. Vist l’expedient de referència i les actuacions que el mateix conté sobre la sol·licitud 
i l’otorgament d’ajuts per a la Promoció i Millora dels Polígons i Empreses del Bages 
2018 que es gestionen a través del Consell Comarcal del Bages.   
 
2. En data 14.06.2018 el Consell Comarcal del Bages fa tramesa del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments d’Artés, Cardona, 
Callús, Castellbell i el Vilar, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Salvador de 
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria per executar conjuntament 
l’actuació “promoció i millora dels polígons i les empreses del bages 2018. 
En aquest conveni es regulen les pautes de col·laboració entre les institucions i les 
obligacions de cadascuna d’elles. En l’esmentat conveni, respecte al nostre 
ajuntament l’activitat subvencionada es denomina “donar suport a l’Associació de 
Parcs d’ Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES) en les 
actuacions de l’any 2018” i l’ajuntament ha de contribuir amb la quantia que 
s’especifica a l’annex corresponent. 
 
3. Atès que les despeses que correspon a aquest ajuntament es faran efectives amb 
càrrec a la partida 15.433.22799 del vigent pressupost. 
 
4. Atès que l’aprovació d’aquest conveni és competència  de la Junta de Govern Local 
que actua per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
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- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament per executar conjuntament l’actuació “Promoció i millora dels polígons i 
les empreses del Bages 2018 i l’annex corresponent a aquest Ajuntament que 
s’annexen al present acord. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 3.998,40 € corresponent 40% de l’import total que 
ha d’aportar l’Ajuntament per a l’execució conjunta de l’actuació “Promoció i millora 
dels polígons i les empreses del Bages 2018”, amb càrrec a les partida 15.433.22799, 
segons el pacte segon del conveni.  
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
QUART. Comunicar la present resolució al Consell Comarcal del Bages, i donar trasllat 
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement  
 
CINQUÈ. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

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

ANNEX  

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
ELS AJUNTAMENTS D’ARTÉS, CARDONA, CALLÚS, CASTELLBELL I EL VILAR, 
NAVÀS, SALLENT, SANT FRUITÓS DE BAGES, SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA, SANT VICENÇ DE CASTELLET, SANTPEDOR i SÚRIA PER 
EXECUTAR CONJUNTAMENT L’ACTUACIÓ “PROMOCIÓ i MILLORA DELS 
POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2018”  
 
REUNITS  
 
El Sr. Agustí Comas Guitó, president del Consell Comarcal del Bages, actuant en nom 
i representació d’aquest, amb CIF P-5800009-B i seu al carrer Muralla Sant Domènec, 
24 de Manresa.  
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El Sr. Ernest Clotet Berenguer, alcalde-president de l’Ajuntament d’Artés, actuant en 
nom i representació d’aquest, amb CIF P0801000A i seu al carrer Barquera, 41 
d’Artés.  
 
El Sr. Ferran Estruch i Torrents, alcalde-president de l’Ajuntament de Cardona, actuant 
en nom i representació d’aquest, amb CIF P0804600E i seu a la Plaça de la Fira 1 de 
Cardona.  
 
El Sr. Joan Badia Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament de Callús, actuant en nom i 
representació d’aquest, amb CIF P0803700D i seu a la Plaça major, 1 de Callús.  
 
La Sra. Montserrat Badia i Moreno, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, nom i representació d’aquest, amb CIF P0805200C i seu al carrer 
Joanquim Borràs, 40 de Castellbell i el Vilar.  
 
El Sr. Jaume Casals i Ció, alcalde-president de l’Ajuntament de Navàs, actuant en 
nom i representació d’aquest, amb CIF P0814000F i seu a la Plaça de l’Ajuntament, 8, 
1r de Navàs. 
  
El Sr. David Saldoni i De Tena, alcalde-president de l’Ajuntament de Sallent, actuant 
en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0819000-A, i seu a Plaça de la Vila, núm. 
1 de Sallent.  
 
El Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P0821200C, i seu 
a carretera de Vic, 35-37 de de Sant Fruitós de Bages.  
 
El Sr. Albert Miralda i Sellarés alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P0809700H, i seu al 
carrer de Dalt, 19 de Sant Salvador de Guardiola.  
 
El Sr. Joan Torres i Pérez, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P0826200H, i seu a la 
Plaça de l'Ajuntament, 10 de Sant Vicenç de Castellet.  
 
El Sr. Xavier Codina i Casas, alcalde-president de l’Ajuntament de Santpedor, actuant 
en nom i representació d’aquest, amb CIF P0819100I, i seu a la Plaça Gran, 4 de 
Santpedor. 
 
El Sr. Josep Maria Canudas, alcalde-president de l’Ajuntament de Súria, actuant en 
nom i representació d’aquest, amb CIF P0827400C i seu a carrer d'Ernest Solvay, 13 
de Súria.  
 
Tots ells intervenen en la seva condició d’alcalde i/o President de la corporació local a 
la qual representen i en exercici de les funcions que els atorga la legislació vigent en 
matèria de règim local. Es troben assistits pels respectius secretaris i secretàries de 
les diferents corporacions locals que intervenen. 
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Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest conveni i a l’efecte:  
 
MANIFESTEN  
 
En data 26 d’abril de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i va aprovar l’actuació conjunta “PROMOCIÓ i 
MILLORA DELS POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2018” amb el codi XGL 
18/Y/255577.  
 
En data 3 de maig de 2018 el Consell Comarcal del Bages ha acceptat els ajuts 
atorgats en el marc d’aquesta actuació així com el desglossament de finançament per 
tractar-se d’una actuació que es desenvolupa conjuntament entre el Consell Comarcal 
del Bages i 11 ajuntaments de la comarca com a ens coexecutors d’alguna de les 
accions incloses a l’actuació comarcal als polígons d’activitat econòmica del seu terme 
municipal, amb un pressupost total de 140.000,00 € i un ajut concedit d’import 
84.000,00€: 
 

Centre 
Gestor 

Recurs Actuació Codi XGL 
Ajut total 
concedit 

Servei Teixit 
Productiu 

Polígons 
d’activitat 

econòmica 

Promoció i millora 
polígons i empreses 

del Bages 2018 

18/Y/255577 84.000,00€ 

 
 
 

Ens executors 
Cofinançament 

(40%) 
Ajut concedit 

(60%) 
Pressupost Total 

(€) 

    

Consell Comarcal 
del Bages  

27.064,80 € 40.597,20 € 67.662,00 € 

Ajuntament d'Artés  2.800,00 € 4.200,00 € 7.000,00 € 

Ajuntament de 
Cardona  

1.187,20 € 1.780,80 € 2.968,00 € 

Ajuntament de 
Callús  

2.279,20 € 3.418,80 € 5.698,00 € 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar  

840,00 € 1.260,00 € 2.100,00 € 

Ajuntament de 
Navàs  

3.998,40 € 5.997,60 € 9.996,00 € 

Ajuntament de 
Sallent  

3.998,40 € 5.997,60 € 9.996,00 € 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages  

3.998,40 € 5.997,60 € 9.996,00 € 
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Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola  

1.999,20 € 2.998,80 € 4.998,00 € 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet  

3.197,60 € 4.796,40 € 7.994,00 € 

Ajuntament de 
Santpedor  

1.439,20 € 2.158,80 € 3.598,00 € 

Ajuntament de 
Súria  

3.197,60 € 4.796,40 € 7.994,00 € 

TOTAL 
56.000,00 € 84.000,00 € 140.000,00 € 

40,00% 60,00% 100% 

 
Atès que és necessari la formalització d’un conveni entre les administracions, Consell 
Comarcal del Bages i Ajuntaments, per tal d’establir i concretar les accions que cal 
realitzar en el marc d’aquesta actuació així com les condicions i terminis per portar-les 
a terme.  
 
És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc 
establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques segons els següents: 
 
PACTES  
 
Primer.- Objecte del Conveni  
 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment del marc de relacions i compromisos entre 
el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments d’Artés, Cardona, Callús, Castellbell i 
el Vilar, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria per a la col·laboració en l’execució de l’actuació: 
PROMOCIÓ i MILLORA DELS POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2018. 
  
Segon.- Àmbit de les accions 
  
Les accions que es preveuen realitzar durant l’any 2018 en el marc d’aquest conveni 
seran les següents: 
 
 

Ens executors  Accions a desenvolupar l’any 2018  

Consell Comarcal del Bages  Promoció i millora dels polígons i les 
empreses del Bages 2018: Actualitzar el 
cens/SIG de polígons i empreses del 
Bages, modificar el cens comarcal 
segons el SIPAE, millorar el gestor del 
cens i la publicació semiautomàtica de les 
dades Open Data, oferir el Servei de 
Localització Empresarial Comarcal, 
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executar el projecte de millora de la 
senyalització a les entrades dels 
polígons, reeditar el plànol promocional 
dels polígons del Bages, coorganitzar la 
2na reunió de presidents d'associacions 
d'empresaris de polígons del Bages i la 
Jornada comarcal d'innovació en la 
modernització dels PAE.  

Ajuntament d'Artés  Executar el pla de treball 2018 de 
promoció i millora del polígon de Santa 
Maria d'Artés en col·laboració amb 
l'AEPA (Associació d'Empresaris del 
polígon d'Artés)  

Ajuntament de Cardona  Donar suport a l’Associació d’Empresaris 
de Cardona (AEC) en l’organització de 
jornades adreçades a empreses dels 
polígons i seguiment de les accions de 
millora i manteniment de polígons 2018  

Ajuntament de Callús  Millorar el polígon El Cortès a Callús l'any 
2018  

Ajuntament de Castellbell i el Vilar  Organitzar la 4a Jornada Networking 
Empresarial i promoure la creació de 
l’Associació d’empresaris, emprenedors i 
autònoms de Castellbell i el Vilar  

Ajuntament de Navàs  Redactar el Pla de Modernització del 
Polígon de Navàs 2018  

Ajuntament de Sallent  Promoure els polígons i les empreses de 
Sallent l'any 2018  

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  Donar suport a l’Associació de Parcs d’ 
Activitat Econòmica de Sant Fruitós de 
Bages (APAES) en les actuacions de 
l’any 2018  

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola  

Millorar el polígon de Salelles a Sant 
Salvador de Guardiola l'any 2018 amb 
l’associació d’empresaris AEPSAL  

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  Donar suport a l’Associació de polígons 
de Sant Vicenç de Castellet en tots els 
aspectes, treball comú i promoció de la 
mateixa l'any 2018  

Ajuntament de Santpedor  Dinamitzar els diferents agents promotors 
dels polígons d’activitat econòmica de 
Santpedor l’any 2018  

Ajuntament de Súria  Donar suport i promoure els polígons i el 
teixit empresarial de Súria amb 
l’Associació d’Empresaris de Súria (AES) 
l'any 2018  
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L’Annex del conveni detalla cadascuna de les accions a desenvolupar per part de 
cadascun dels ens coexecutors a través d’una fitxa detallada descriptiva.  
 
Tercer.- Obligacions dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments assumeixen, en el marc d’aquest conveni, les obligacions següents :  
 
1. Executar en el transcurs de l’any 2018 les accions que són objecte de finançament 
mitjançant el present conveni. Aquestes, hauran de tenir, com a data límit, el 31 de 
desembre de 2018.  
2. Aplicar la subvenció al finançament de les esmentades accions, i justificar 
econòmicament, tècnicament i documentalment davant el Consell Comarcal del Bages 
les despeses derivades de la seva execució durant el mes de gener de 2019 d’acord 
amb els models de memòria i justificació econòmica que proveeixi el Consell Comarcal 
del Bages.  
3. Ajustar les despeses destinades a aquestes accions a les condicions establertes al 
règim regulador del Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona. No seran 
elegibles les despeses de personal administratiu ni de personal amb funcions de fe 
pública o autoritats polítiques (càrrecs electes). Tampoc seran elegibles les 
contractacions externes destinades a la creació d’infraestructures, a  
la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable i altres despeses que 
tinguin caràcter amortitzable.  
4. Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació i proporcionar la 
documentació que sigui requerida per part del Consell Comarcal del Bages o de la 
Diputació de Barcelona.  
5. Fer constar, en tots els documents que es derivin de la realització dels treballs, els 
logotips del Consell Comarcal del Bages, de la Diputació de Barcelona, de 
l’Ajuntament i, si s’escau, de l’Associació d’empresaris/àries corresponent.  
 
Quart.- Obligacions del Consell Comarcal del Bages  
 
El Consell Comarcal del Bages assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions 
següents :  
 
1. Executar en el transcurs de l’any 2018 les accions que són objecte de finançament 
mitjançant el present conveni. Aquestes, hauran de tenir, com a data límit, el 31 de 
desembre de 2018.  
2. Donar suport als Ajuntaments en l’execució de les accions objecte d’aquest conveni 
per tal que s’emmarquin adequadament en el conjunt de l’actuació comarcal de 
dinamització i millora dels polígons i facilitar-los la justificació de l’actuació 
econòmicament, tècnicament i documentalment.  
3. Aplicar la subvenció al finançament de les esmentades accions, i justificar 
econòmicament, tècnicament i documentalment davant de la Diputació de Barcelona 
les despeses derivades de la seva execució durant el mes de gener de 2019 d’acord 
amb els models de memòria i justificació econòmica que proveeixi la Diputació de 
Barcelona.  
4. Transferir l’import corresponent a l’ajut concedit per la Diputació als Ajuntaments pel 
finançament de les accions a realitzar durant l’any 2018. D’acord amb el règim 
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regulador del Catàleg de Serveis 2018 la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica 
i Ocupació de la Diputació de Barcelona efectuarà un pagament avançat del 85% de 
tots els ajuts econòmics atorgats i acceptats del Catàleg de Serveis de 2018. En el 
moment que el Consell Comarcal rebi de la Diputació de Barcelona la bestreta 
d’aquesta subvenció, es farà una transferència als Ajuntaments de la part proporcional 
que els hi correspongui. El pagament de la quantitat restant es farà un cop justificada, 
validada i liquidada l’actuació per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè.- Seguiment del conveni  
 
Les parts signants del conveni designen un mínim d’un representant tècnic que vetllarà 
pel desenvolupament i execució correctes d’allò disposat en aquest conveni. Les 
persones tècniques designades per part de cada ens coexecutor de l’actuació consten 
a l’annex d’aquest conveni.  
 
Sisè.- Entrada en vigor i vigència del conveni  
 
Aquest conveni regirà a partir de la data de la firma i tindrà vigència fins a la finalització 
de les accions previstes i com a data límit fins la data establerta per la Diputació de 
Barcelona per justificar totes les accions de l’actuació PROMOCIÓ i MILLORA DELS 
POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2018.  
 
Si, amb caràcter excepcional, és necessari modificar i ampliar els terminis d’aquest 
conveni, els Ajuntaments podran sol·licitar una pròrroga motivada al Consell Comarcal 
del Bages abans del 15 de novembre de 2018 incloent una declaració responsable 
signada per l’alcalde/essa o pel secretari/ària fent constar que s’ha executat com a 
mínim el 25% de l’actuació. La pròrroga s’ha de tramitar d’acord amb els terminis 
especificats a l’esmentat article 36 del Catàleg de serveis de la DIBA de l’any 2018 
publicat al BOPB el dia 29 de desembre de 2017 on s’aprova la possibilitat d’ampliació 
de terminis d’execució i/o justificació amb caràcter excepcional.  
 
Setè.- Resolució del conveni  
 
Aquest conveni es podrà resoldre en virtut de les causes següents:  
 
a) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries  
 
b) Per incompliment per alguna de las partes de qualsevol de les clàusules 
establertes.  
 
La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada de forma fefaent 
mitjançant comunicació escrita. L’altra part tindrà un termini d’un mes per solucionar la 
causa de l’incompliment. Si al final d’aquest termini la causa d’incompliment no hagués 
estat corregida, el conveni quedarà resolt automàticament si així ho requeria la part 
denunciant.  
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Les parts es comprometen a resoldre de bona fe i de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui existir en el desenvolupament del conveni, de manera prèvia a la 
via de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Vuitè.- Protecció de dades personals.  
 
Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions que es 
prevegin a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i demés normativa vigent en aquesta matèria.  
 
Les part signants s'obliguen, a complir les prescripscions que es preveguin en el 
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE.  
 
 
 
Novè .- Naturalesa jurídica del conveni  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és l’establert al 
Capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes 
per acord de les parts i, quan la situació ho faci necessari, les parts poden acollir-se 
als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 
Desè.- Publicitat i difusió  
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des 
de la signatura. S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el 
que preveu la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en 
totes les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material 
divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el 
suport de la Diputació de Barcelona”.  
 
I I en prova de conformitat i d’acceptació, totes les parts signen aquest conveni en la 
data esmentada en la signatura. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
ELS AJUNTAMENTS D’ARTÉS, CARDONA, CALLÚS, CASTELLBELL I EL VILAR, 
NAVÀS, SALLENT, SANT FRUITÓS DE BAGES, SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA, SANT VICENÇ DE CASTELLET, SANTPEDOR i SÚRIA PER 
EXECUTAR CONJUNTAMENT L’ACTUACIÓ “PROMOCIÓ i MILLORA DELS 
POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2018” 
 
 

ANNEX:  
 
Fitxes detallades de l’actuació per cada ens coexecutor de l’actuació “Promoció 
i millora dels polígons i empreses del Bages 2018” 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
6.2 Acceptació dels ajuts aprovats en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019: Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació - persones i empreses  (exp. 340/2018) 
 

Fets  
 
Primer. Donades les atribucions que es confereixen a la regidoria de Promoció 
econòmica del Decret d’organització 480/2015, de 18 de juliol de 2015 (BOP, de 3 de 
juliol de 2015, que estableix que “tots els regidors seran competents per a sol·licitar i 
justificar subvencions destinades a ales polítiques pròpies de les àrees que tenen 
delegades”). S’han sol·licitat els següents recursos a través del Portal de Tràmits: 
 
Centre gestor: Servei Mercat de Treball 
Programa: Polítiques de mercat de treball 
Recurs: Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses  
Tipus/classe: recurs material 
Codi XGL: 18/Y/253443 
Codi Actuació: TRF/PR16 
Actuació: Una imatge val més que mil paraules. Cura de la Imatge Personal en la 
recerca de feina. 
Data de sol·licitud: 08.03.2018 
 
Centre gestor: Servei Mercat de Treball 
Programa: Polítiques de mercat de treball 
Recurs: Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses  
Tipus/classe: recurs material 
Codi XGL: 18/Y/253442 
Codi Actuació: SOL/OR95 
Actuació: Les pors que ens bloquegen. 
Data de sol·licitud: 08.03.2018 
 
Segon. La Diputació de Barcelona, mitjançant comunicació a través del Portal de 
tràmits, comunica a aquest Ajuntament, l’aprovació dels recursos sol·licitats, segons 
les dades següents: 
 
Recurs: Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses 
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Data de comunicació aprovació: 15.06.2018 
Actuació: Una imatge val més que mil paraules. Cura de la Imatge Personal en la 
recerca de feina. 
Import concedit: 600,00€ 
Codi XGL: 18/Y/253443  
 
Recurs: Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses 
Data de comunicació aprovació: 15.06.2018 
Actuació: Les pors que ens bloquegen  
Import concedit: 900,00€ 
Codi XGL: SOL/OR95 
 
Les normes que regulen la convocatòria d’aquest ajut, preveu l’acceptació, el termini 
per la justificació de les actuacions que finalitza com a màxim el 28 de febrer de 2018 
l’ens destinatari haurà de presentar la documentació corresponent al tràmit C4-001-17, 
així com còpia del formulari associat a les despeses.  
 
Tercer. 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. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del recurs 
indicat anteriorment dins el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon. Tramitar  a través del Portal de Tràmits de la Diputació de Barcelona 
l’acceptació de la concessió i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria 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. 
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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) 
 
 
7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  
7.1 Resolució sobre estimació de les al·legacions presentades pel conductor 
del vehicle per la imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit  
(exp. 650/2018) 
 
El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, de l’informe del agent 
denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes: 
 
1. Vist el butlletí de denuncia SDB D-1811 formulat per l’agent de la Policia Local i 
l’expedient sancionador per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles 
amb  les dades d’identificació següents: 
 
Expedient        Nom de l’infractor/conductor Infracció          Sanció/Multa 
 
1800000117    *** RGC 171..6        80€ 
 
2. En el termini de 20 dies naturals comptadors des de la notificació de la denuncia 
les persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat escrit 
d’al·legacions en qual sol·licita, li sigui retirada la denuncia, donat que va estacionar el 
vehicle al lloc senyalitzat amb marca groga per poder acompanyar a la seva mare 
amb problemes de mobilitat a un establiment de perruqueria. 
 
3. En l’informe 162/2018, en relació a les al·legacions presentades, l’agent de la Policia 
Local, manifesta que: 
 
 “L'agent denunciant dona credibilitat a les al·legacions que formula el Sr. ***, després 
de comprovar que veritablement la seva manifestació és certa i el vehicle mal 
estacionat,  no afectava  l'estacionament  greument a la resta  d'usuaris 
 
L'Agent denunciant estima l'al·legació del recurrent, respecte al contingut de la 
denúncia SFB D-1811 subscrita en data 05 d'abril de 2018, donant veracitat a les 
al·legacions formulades”. 
 
En conseqüència, es poden estimar-se les al·legacions per raons atendibles i donar 
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veracitat a les al·legacions formulades. 
 
3 L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta 
de Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:      L’Alcalde 
- Data delegació:       18 de juny de 2015 
- Número Decret:        480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades en l’expedient sancionador 1800000117 
incoat per les infraccions de circulació que en ell s’indica, sobreseient del mateix i 
procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat, de conformitat amb 
l’informe de la Policia  Local reproduït en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 

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) 
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
  
8.1 Donar conformitat a l’acta de recepció de les obres d’urbanització 
anticipada de la UA 15a Camí del Cementiri  (exp. 405/2014) 
 

Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2015, va aprovar 
definitivament l’establiment del sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la 
modalitat de cooperació de la Unitat d’Actuació A- Ua15a.  
 
Segon. La Junta de Govern Local, en sessió de 20 d’abril de 2105, va aprovar 
definitivament el Projecte d’urbanització anticipada de la UA15a Camí del Cementiri. 
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Tercer. En data 5 de maig de 2015 es va realitzar l’acta de comprovació i replanteig. 
 
Quart. La Junta de Govern Local en sessió de 20 de març de 2017, va aprovar 
definitivament la modificació del projecte d’urbanització anticipada de la Ua15a Camí 
del Cementiri. 
 
Cinquè. En data 4 de juliol de 2017, amb número de registre 2017-E-RC-3257 el tècnic 
redactor del projecte aporta la documentació per a la recepció de les obres. 
 
Sisè. En data 5 de desembre de 2017 va tenir lloc l’aixecament de l’acta de recepció 
de les obres d’urbanització, trobant-se conforme amb el projecte d’urbanització 
modificat aprovat definitivament i en perfecte estat de funcionament i ús, sense 
perjudici dels defectes i vicis ocults, procedint-se a la recepció de les obres 
d’urbanització en el mateix acte, establint-se el termini de garantia d’un any. Durant 
l’esmentat termini correspon al promotor la conservació i manteniment de l’àmbit de la 
urbanització. 
 
Setè. Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, que s’uneix com 
annex. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: l’Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 2015-0480 
- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Donar conformitat a l’Acta de recepció de les obres d’urbanització anticipada 
de la UA 15a Camí del Cementiri, signada pels representants de l’administració 
actuant, empresa constructora i direcció facultativa, les quals no suposen la recepció 
de la UA 15a i per tant no confereixen a les seves parcel·les la consideració de solar.  
 
Segon. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’intervenció. 
 
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 el termini de dos mesos. 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
9.1 Esmena de l’acord de la Junta de Govern Local de 18.6.18, sobre 
l’emissió d’un 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. 1486/2017) 
 

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de juny de 2018, va aprovar 
l’emissió d’un 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. 
 
Segon. Atès que s’ha observat un error material en la redacció del punt primer de la 
part dispositiva. 
 
Tercer. Atès que segons allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Corregir l’error material existent en la redacció de la part dispositiva, en el 
sentit que on diu: 
 
“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 magatzem logístic, que 
es pretén emplaçar al carrer Sakura, 26-36, del polígon industrial Santa Anna.” 
 
Ha de dir:  
 
“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 
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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. Establir que el text refós de l’acord és el següent :  
 
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.  

 
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 
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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. 
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. 
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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 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. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 41 de 76 
 

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  

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 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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 42 de 76 
 

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  

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.” 
 
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:  
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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. 
 
 
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) 
 
 
10. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS  
  
10.1 Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de neteja d’edificis i 
equipaments municipals  (exp. 1502/2015) 
 

Primer. En data 21 de juliol de 2016 es va formalitzar el contracte pel servei de neteja 
d’’edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages entre 
Fundació Ampans amb CIF G-08444671, i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la vigència del 
contracte s’estableix en 2 anys des de la seva formalització, i estableix la possibilitat 
de dues pròrrogues, per un durada màxima d’un any cada una. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per Fundació Ampans (2018-E-RC-3353 i 
20/06/2018) com a empresa contractista, en la qual exposa que donada la data de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 44 de 76 
 

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  

finalització del contracte està pròxima el seu venciment, es sol·licita prorrogar el 
contracte en els termes establerts. 
 
Quart. Vista la provisió emesa pel regidor de serveis de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, instant la tramitació del procediment per a l’aprovació de la pròrroga del 
contracte per a un any més. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de delegació: 18 de juny de 2015  
Numero decret: 2015-0480  
Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments 
municipals, formalitzat entre Fundació Ampans amb CIF G-08444671, i l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, una vegada s’esgoti el termini de vigència del mateix 
(21/07/2018) 
 
Segon. Autoritzar la despesa del contracte, pel què fa a la prestació del servei de 
neteja dels edificis municipals per import de 123.641,14 €/anual (IVA exclòs), més 
25.964,64 € d’IVA, total de 149.605,78 €, i per una durada d’un any, amb càrrec a 
l’aplicació 14.920.22700 (neteja d’edificis) amb el següent desglòs, i condicionat pel 
que fa a l’exercici 2019 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l’exercici corresponent: 
 

- 62.335,74 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 12.920.22700 del 
pressupost 2018. 

- 87.270,04 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 12.920.22700 del 
pressupost 2019 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Fundació Ampans, a la Intervenció 
Tresoreria i a la tècnica de recursos humans i a l’encarregat municipal de les 
concessions municipals.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
11.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal  (exp. 521/2018) 
 

Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 19/08/2016; 07/11/2016; 
06/02/2017; 02/10/2017; 18/12/2017; 03/01/2018; 15/01/2018; 05/03/2018; 19/03/2018; 
23/04/2018; 07/05/2018; 21/05/2018 van aprovar ajuts individualitzats per aliments de 
primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per subministraments bàsics. 
 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris 
d’aquests ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de 
Benestar Social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Restar assabentada la Junta de Govern Local  de la justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats als usuaris de l’ EBAS en situació d’emergència social amb 
efectes des de l’any 2017 al 2018 que es detallen a continuació: 
 

Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari Ajut Concedit 
Ajut 

Justificat 

021/2018 17/2018 
*** 

( Alimentació) 
100,00€ 105,95€ 

030/2018 29/2018 
*** 

( Subministres) 
227,39€ 240,62€ 
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032/2018 30/2018 
*** 

( Alimentació) 
100,00€ 102,00€ 

034/2018 32/2018 
*** 

( Subministres) 
356,00€ 475,13€ 

019/2018 19/2018 
*** 

( Alimentació) 
 

120,00€ 123,06€ 

027/2018 33/2018 
*** 

( Extraescolar) 
 

150,00€ 150,00€ 

031/2018 31/2018 
*** 

( Alimentació) 
110,00€ 130,93€ 

019/2016 24/2016 
*** 

( Llibres de text) 
 

150,00€ 158,00€ 

015/2016 19/2016 
*** 

( Llibres de text) 
 

40,60€ 83,90€ 

077/2017 81/2017 
*** 

( Ulleres) 
 

89,55€ 179,10€ 

011/2017 11/2017 
*** 

(Llibres de text) 
78,00€ 78,00€ 

029/2018 34/2018 
*** 

( Subministres) 
500,00€ 506,37€ 

006/2017 6/2017 
*** 

(Aliments) 
 

110,00€ 110,63€ 

020/2017 21/2017 
*** 

( llibres i material 
escolar) 

150,00€ 158,80€ 

038/2018 45/2018 
*** 

( Subministres) 
500,00€ 841,47€ 

014/2016 15/2016 
*** 

(Extraescolars) 
110,00€ 110,00€ 

001/2018 1 i 2/2018 
*** 

( Extraescolars) 
180,00€ 180,00€ 

003/2018 3/2018 
*** 

( Extraescolars) 
240,00€ 240,00€ 

006/2018 5/2018 
*** 

( Material escolar) 
80,00€ 80,00€ 

007/2018 4/2018 
*** 

( Material escolar) 
240,00€ 240,00€ 

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

 
11.2 Concessió d’ajudes d'urgència social  (exp. 830/2018 i 872/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 2946; 3108/2018). 
 
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 635,64 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 

043/2018 *** 451,98€ Subministraments 
Compte 

corrent usuària 
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045/2018 *** 183,66€ Subministraments 

Compte 
corrent 
Aigües 

de Manresa 

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

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
11.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS  (exp. 862/2018) 
 

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 3074/2018). 
 
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. 
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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 import de 50,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.  
 

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

010/2018 *** 50,00€ Material Escolar 
Compte corrent 

Institut Gebert Aurillach 

 
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. 
- 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 (5) 
 
 
11.4 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS  (exp. 863/2018) 
 

Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats de lleure.  
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Segon.- Vistes les instàncies presentades amb aquesta finalitat (registre d’entrada 
3079/2018) 
 
Tercer.- La sol·licitud abans esmentada va ser objecte d’informe individualitzat per la 
tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat  dels 
sol·licitants i proposant l’atorgament de l’ajut, tenint en compte l’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. 
 
Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades existeix crèdit xifrat 
en 3.500€ expressament habilitat en la partida pressupostària 3332648009 del 
pressupost  2018. 
 
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 42€ ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats esportives.  
 

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

002/2018 *** 42€ Vitamina E 
Compte corrent 

Consell Esportiu del 
Bages 

 
Segon.-  Imputar aquests imports a la partida pressupostària 3332648009. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.  
 
Quart.- Donar trasllat de aquest acord a l’àrea d’esport per el seu control i justificació 
de l’assistència dels menors a l’activitat  i a la tresoreria, per fer efectiu el pagament de 
l’ajuda atorgada. 
 
Cinquè.-  Declarar que: 

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

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

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
12. ÀREA DE VEÏNATGE 
  
12.1 Autorització per a la celebració de la 53ª edició de les Enramades del 
carrer Nou  (exp. 890/2018) 
 

Primer. Vista instància i documentació presentada per Clara Oliveres Peig en 
representació de la Comissió de festes Enramades carrer Nou (registres d’entrada 
2018-E-RC-3088 d’11 de maig; 2018-E-RC-3372; 2018-E-RC-3374; E/003000-2018) 
en la qual sol·licita autorització d’ocupació via pública, restriccions de trànsit i tall de 
vies de circulació, així com material municipal per poder realitzar la 53ª edició de les 
Enramades del carrer nou els dies 6,7 i 8 de juliol de 2018 (muntatge el dia 6 i 
desmuntatge el dia 9 de juliol). Es preveu una assistència de 100 persones en el 
moment de més afluència de públic. 
 
Segon. Vist l’informe de l’enginyera tècnica municipal en data 26.6.2018, que s’annexa 
al present. 
 
Tercer. L’ocupació dels espais públics que es sol·liciten constitueixen un aprofitament 
especial i es troba subjecte a autorització o llicència de conformitat a l’establert a 
l’article 56 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals (RPEL) i article 12 de l’Ordenança municipal de convivència 
ciutadana. 
 
Quart. Atès l’establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives i del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el seu reglament i la desenvolupa. 
 
Cinquè. L’activitat es troba subjecta a comunicació prèvia municipal per a espectacles 
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, segons l’article 10 de 
l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
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- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Atorgar a la Comissió de festes Enramades carrer Nou, autorització per 
l’ocupació d’espai públic en motiu dels actes de la 53ª edició de les Enramades del 
carrer nou que tindran lloc els dies 6 de juliol (de 20:30 a 24:00h), 7 de juliol (10:30 a 
24:00h) i 8 de juliol (00:00 a 02:00h) de 2018.  El muntatge s’efectuarà el dia 6 i el 
desmuntatge el 9 de juliol, sens perjudici de les pertinents autoritzacions sectorials 
d’altres departaments i/o entitats, i condicionat a les condicions següents: 

 

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

• Els organitzadors estan obligats a subscriure una assegurança que cobreixi la 
seva responsabilitat en els termes establers en el capítol sisè del Decret 
112/2010 de 31 d’agost. En aquest sentit i en compliment de l’article 80.1 del 
Decret 112/2010 la quantia mínima de capital assegurat ha de ser de 300.000 
euros, per aforaments autoritzats fins a 100 persones, com és el cas. 
 

• L’entitat organitzadora haurà de disposar d’una assegurança de 
Responsabilitat civil i accidents, que cobreixi les activitats a realitzar, i acreditar 
la seva vigència. 
 

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

• L’entitat organitzadora haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local, 
amb antelació suficient, per coordinar el bon desenvolupament d’aquests. 
 

• La Policia Local amb coordinació amb Brigada i Serveis Tècnics procediran, a 
la senyalització de prohibit aparcar i/o circular, amb l’antelació suficient. 
 

• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais ocupats 
i instal·lacions utilitzades i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar, tenint en compte que no es podran utilitzar productes de 
vidre o perillosos als espais temporalment ocupats. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de l’autorització del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, per 
tal de fer foc. 
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• L’organitzador haurà d’adoptar les mesures necessàries per garantir la 
seguretat dels participants a totes les activitats. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota Responsabilitat civil que es pugui derivar 
de l’organització de tots aquests actes. 
 

• L’activitat resta subjecte al compliment de les prescripcions que indiqui l Policia 
Local en l’àmbit de les seves competències de seguretat, gestió i ordenació del 
trànsit de vehicles. 
 

• L’activitat haurà de complir amb les prescripcions indicades a l’article 45 de 
prevenció de conductes incíviques. 
 

• L’activitat haurà de disposar dels dispositius d’assistència sanitària d’acord amb 
l’article 48 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, i l’article 41 de l’Ordenança 
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. En 
concret, pel cas present: farmaciola amb els materials i els equips adequats per 
facilitar primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada, previstos per 
l’activitat. 
 

• D’acord amb l’article 16.5 de l’Ordenança reguladora de soroll i les vibracions 
de Sant Fruitós de Bages, atès que els actes previstos en la memòria tècnica 
aportada s’emmarquen en les festes del carrer Nou, en els dies i hores 
previstos es suspendran de manera temporal el compliment dels objectius de 
qualitat acústica fixats en la pròpia ordenança, en el mapa de capacitat 
acústica i en la legislació sobre protecció de la contaminació acústica. 
 

• Qualsevol instal·lació elèctrica en baixa tensió necessària per al funcionament 
de l’activitat complirà ema les prescripcions indicades en el vigent Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002). Per aquest motiu, 
serà necessari posseir el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat 
per instal·lador autoritzat, amb acta d’inspecció inicial de caràcter favorable 
emes per Entitat d’inspecció i control acreditada, si correspon, respecte la seva 
legislació davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb la llei 9/2014 de 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els  productes. 
 

• Cal indicar que es podrà efectuar la visita d’inspecció conforme l’establert en el 
capítol segon del títol quart de control i inspecció del Decret 112/2010 de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 

Segon. El material municipal sol·licitat es podrà cedir segons l’autorització de material 
emesa a tal efecte a l’expedient 54/2018.   
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Tercer. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, a la Policia Local, Brigada 
municipal, àrea de Comunicació i a l’enginyera tècnica municipal, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex – Informe de l’enginyera municipal. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
Prèvia declaració d’urgència, per assentiment unànime dels assistents, s’acorda 
incloure a l’ordre del dia els següents assumptes: 
 
Assumpte delegat del Ple:  
   
S1 Declaració d’especial interès municipal o utilitat municipal de les obres 
d’infraestructures promogudes pel Departament d’Ensenyament consistents en 
edifici prefabricat mòdul 120 B6 E a l’Escola Flama (exp. 880/2018) 
 
Primer. Vist l’escrit presentat pel Sr. Ramón Bajona Rius, en representació dels 
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, en data 31 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 
2018-E-RC-2867, en el qual sol·liciten llicència d’obres d’infraestructures d’edifici 
prefabricat mòdul 120 B6 E a l’Escola Flama . 
 
Segon.- Atès que en l’escrit esmentat en el punt anterior,  també sol·liciten que el Ple de 
l’Ajuntament declari aquesta obra com d’especial interès o utilitat municipal i que d’acord 
amb el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les ordenances 
municipals, i s’apliqui la màxima bonificació possible a aquesta obra. 
 
Tercer.- L’article 6.1.b de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals i històriques. 
 
Quart.- Vist l’article 103.2.a del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons el qual 
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correspon al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Cinquè.- Atès que es tracta d’unes obres de millora en un edifici de l’Escola Pública la 
Flama. 
 
Sisè.- Atès que aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local:  

- Organ delegant: Ple  
- Data: 22 de juny de 2015  
- Publicació: BOP de 7 juliol 2015  

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Declarar d’especial interès municipal o utilitat municipal les obres 
d’infraestructures promogudes pel Departament d’Ensenyament consistent, consistents 
en edifici prefabricat mòdul 120 B6 E a l’Escola Flama, a efectes de la concessió dels 
beneficis fiscals previstos a l’Ordenança de l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres. 
 
Segon.- En conseqüència estimar la petició formulada pels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
autoritzar l’aplicació de la bonificació del 50% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per les actuacions declarades d’especial interès en el punt primer. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria, a l’àrea de 
llicències urbanístiques i notificar-lo als Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de 

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

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
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Altres assumptes:  
 
S2 Aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per 
concurrència competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a 
alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el 
segon cicle d’educació infantil, de centres públics de l’àrea educativa de Sant 
Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, 
Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge 
aïllat, per al curs escolar 2018-2019; i l’aprovació de la seva despesa (exp. 
801/2018) 
 
Primer.  Vista la providència de la regidora d’ensenyament de 01.06.2018 el contingut 
del qual es transcriu:  
 
“Vist que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, hi ha prevista la partida 
38.231.48003 “Programa d’ajuda servei de menjador escoles públiques alumnes 
barriades (Escoles públiques)” amb un import de 31.268,66 euros. 
 
El motiu d’aquest ajut sorgeix arran de la suspensió ara fa set cursos per part de la 
Generalitat de Catalunya del servei de transport escolar gratuït de migdia a les escoles 
públiques, d’ensenyament obligatori; per al proper curs escolar 2018-2019 es té 
coneixement que es mantindrà, com en els darrers anys, la no existència d’aquest 
servei de transport per part de la Generalitat. 
 
Des de la regidoria d’Ensenyament s’ha valorat des de l’inici d’aquesta legislatura la 
possible recuperació d’aquest servei o pal·liativament, aplicar altres mesures que 
supleixin aquesta mancança, tot valorant que és més beneficiós per a les famílies. 
 
Es va valorar el cost del servei d’un autobús escolar als migdies que cobrís tots els 
barris des de les escoles, pagat des de l’Ajuntament, i alternativament també es va 
estudiar la possibilitat de bonificar els cost del tiquet de menjador per els alumnes dels 
barris. 
 
La decisió ha estat, atorgar un ajut nominatiu per al servei de menjador escolar, i no 
pas contractar un servei de transport escolar al migdia, que resultaria més costós per a 
les arques municipals i per tant, pel conjunt dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages. 
 
Considerar també, no menys important, que pel conjunt de la ciutadania és més 
sostenible econòmicament atorgar aquest ajut nominatiu per al servei de menjador 
escolar per aquells alumnes que viuen als barris i a la urbanitzacions del nostre 
municipi, ja que es paga realment pel servei prestat i la relació cost–benefici al ciutadà 
és directa. Per contra contractar un servei de transport escolar al migdia, suposa un 
cost econòmic molt important pel qual s’ha de fer front independentment del nombre 
d’alumnes que en facin ús. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 63 de 76 
 

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  

Tot afegint que ambientalment i socialment és més adient que els nens i nenes es 
quedin a dinar a l’escola en front de tindre un autobús circulant per la carretera que a 
dies podria anar mig buit. 
 
La bonificació del tiquet de menjador per aquells alumnes que abans disposaven del 
servei gratuït de transport escolar als barris, pretén compensar aquest greuge sofert 
per les famílies que viuen a Torroella de Baix, a La Rosaleda, a Les Brucardes, a 
Pineda de Bages,  disseminat o habitatge aïllat. 
 
Durant els cursos anteriors 2016-2017 i 2017-2018, aquesta subvenció ja ha estat 
convocada amb una valoració molt positiva. Tot i això, es proposaran alguns canvis a 
les bases per millorar-ne la gestió. 
 
La que subscriu, de conformitat en allò previst en el Decret d’alcaldia núm. 480/2015 
de 18 de juny, sobre estructura organitzativa de les àrees del govern municipal, 
encarrega l’inici del corresponent expedient.” 
 
Segon. En compliment de dita providència es va procedir per part de la tècnica 
d’ensenyament a elaborar les bases que regiran la convocatòria per a l’atorgament 
dels esmentats ajuts, les quals s’annexen al present acord. 
 
Tercer. Vist els informes emesos per la tècnica d’ensenyament en data 21.06.2018 i 
22.06.2018, obrants a l’expedient.  
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per concurrència 
competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats 
en els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació 
infantil, de centres públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats 
en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o 
Torruella de Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al curs escolar 2018-2019 (veure 
annex). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import màxim dels ajuts individuals de 
15.634,33 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 38.231.48003 de l’exercici 
2017 (Programa d’ajuda al servei de menjador escoles públiques alumnes barris); i la 
corresponent de la partida pressupostària de l’exercici 2018. 
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Tercer. Publicar aquest acord al BOPB mitjançant la bases de dades generals de 
subvencions de conformitat  al que determina la Llei 38/2013, de 17 de novembre, 
General de subvencions.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
Cinquè.  Declarar que:  
- L’acte és una resolució, 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 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL 50% DEL COST DEL SERVEI ESCOLAR DE 
MENJADOR A ALUMNES ESCOLARITZATS EN ELS NIVELLS D'ENSENYAMENT 
OBLIGATORI DE PRIMÀRIA I EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, DE 
CENTRES PÚBLICS DE L'ÀREA EDUCATIVA DE SANT FRUITÓS DE BAGES I 
EMPADRONATS EN ALGUN DELS NUCLIS DEL MUNICIPI (LA ROSALEDA, LES 
BRUCARDES, PINEDA DE BAGES O TORROELLA DE BAIX), DISSEMINAT O 
HABITATGE AÏLLAT  DEL MUNICIPI PER AL CURS 2018-2019 
 
 
1. Objecte 
 
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals, per concurrència 
competitiva, del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats 
en els nivells d'ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d'educació 
infantil, de centres públics de l'àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats 
en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o 
Torroella de Baix), disseminat o habitatge aïllat. 
 
2. Beneficiaris, requisits. 
 
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits 
següents: 

a. Estar matriculat en un centre educatiu de titularitat pública de l’àrea 
educativa del municipi de Sant Fruitós de Bages, en qualsevol dels 
cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil o 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 65 de 76 
 

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  

d’educació primària d’ensenyaments obligatoris, durant el curs 
corresponent a la convocatòria. 

b. Estar empadronat en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les 
Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de Baix), disseminat o 
habitatge aïllat de Sant Fruitós de Bages. 
En el cas que el menor no estigui empadronat amb les persones que en 
tenen la custòdia legal, s’haurà de justificar documentalment. 

c. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.  
d. Fer ús del servei de menjador escolar. 

 
3. Sol·licitud i documentació.  
 
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la 
petició, mitjançant l’imprès de reconeixement del dret de rebre la subvenció a, a l’Àrea 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (C. Padró, 72-74). 
 
 
S’omplirà un imprès per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut. 
 
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i a la pàgina web de l’ajuntament 
www.santfruitos.cat 
 

• Document de reconeixement del dret a rebre la subvenció (annex 1) 

• Document de dades bancàries (annex 2) 

• L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament de 
l’alumne i la matrícula al centre educatiu. 

• La presentació de la sol·licitud representa l’acceptació de que l’ajuntament 
consulti si l’alumne és preceptor d’ajut de menjador del Consell Comarcal del 
Bages. 

 
 
4. Termini de presentació de sol•licituds  
 
El termini de sol·licitud d’aquesta subvenció és des del 27 d’agost fins el 31 d’octubre 
de 2018 (ambdós inclosos). 
 
En cas de nous empadronament durant el curs escolar, també es podrà sol·licitar fora 
d’aquest termini. 
 
5. Lloc de presentació de la sol•licitud  
 
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, a les oficines de l’Àrea 
d’ensenyament, situat al l’edifici del carrer Padró, núm. 72-74 en horari de 9 a 14 
hores, de dilluns a divendres i dijous de 17:00 a 19:00h. 
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6. Import i partida  
 
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 15.634,33 € que corresponen a la 
partida pressupostària 38.231.48003 Programa d’ajuda al servei de menjador escolar 
alumnes barriades (escoles públiques) del pressupost municipal de l’exercici 2018 
(anualitat 2018) i la resta, condicionada a la dotació del pressupost 2019 per import de 
31.268,66€ (anualitat 2019). 
 
La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap cas el 50% del 
preu dels tiquets menjador de cada curs lectiu (segons calendari escolar de la 
Generalitat de Catalunya) i no excedirà de 550,00 € per curs. 
 
7. Compatibilitat d’ajuts. 
 
Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la 
mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import 
dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. 
 
En cas d’ésser perceptor de l’ajut del 50% del servei de menjador per part del Consell 
Comarcal del Bages, l’ajuntament es farà càrrec del 50% restant. 
 
8. Adjudicació dels ajuts 
 
La Junta de Govern de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages emetrà la resolució de 
cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d’un mes des de la finalització del 
període de presentació de sol·licituds.. 
 
Per l’atorgament dels ajuts individuals es tindrà en compte que es compleixin tots els 
requisits indicats a l’apartat 2. 
 
Les resolucions d’atorgament o denegació dels ajuts, que posaran fi a la via 
administrativa, es publicaran al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i la seu electrònica 
municipal, i aquesta publicació  substituirà la notificació individualitzada, de conformitat 
amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici de la 
comunicació que es realitzarà als sol·licitants. 
 
9. 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. 
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8. 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. 
Quan un alumne beneficiari d’un ajut de menjador es traslladi d’un centre educatiu 
públic a un altre de públic dins del mateix municipi, mantindrà la concessió de l’ajut. 
Es podrà retirar l’ajut quan es detecti qualsevol canvi de les condicions d’adjudicació. 
 
 
9. Justificació de l’ajut 
 
La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en adjuntar els 
tiquets comprovants del pagament del servei de menjador al model de justificació 
(annex 3). 
 
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny 
i 30 d’agost per pagaments realitzats abans del 22 de juny de 2019. 
 
10. Pagament dels ajuts.  
 
Es farà la liquidació corresponent als beneficiaris, prèvia justificació, al número de 
compte indicat en el moment de la sol·licitud, durant els 30 dies següents a la 
finalització de cada termini de justificació. 
 
 
 
11. Control i supervisió de l’administració 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitja de l’Àrea d’Ensenyament, 
comprovarà les dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i podrà procedir a la 
revocació total o parcial de l’ajut atorgat en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat 
de dades. 
 
 
12. Protecció de dades 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el centres escolars tractaran les dades de 
caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages per a la finalitat per a la qual són recollides. S’adoptaran les 
mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat, d’acord amb la normativa aplicable de conformitat amb el Reglament 
general de Protecció de Dades UE 2016/670. 
 
Els peticionaris, autoritzen expressament el tractament de les dades personals 
demanades a través del formulari de sol·licitud d’aquestes bases i la seva 
documentació annexa, com també de les que aquestes generin. 
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Els peticionaris autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts 
preservin la seva intimitat, d’acord amb el Reglament general de Protecció de Dades 
UE 2016/670. 
 
Els peticionaris, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’àrea d’ensenyament de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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ANNEX 1 – Model de reconeixement de drets 

 

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL “Programa d’ajuda al servei de menjador 
escolar dels alumnes de barriades d’escoles públiques” 
 

1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms  

DNI  Telèfon  

Adreça  

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

Nom i cognoms  

Centre educatiu  Curs  

Rebo beca menjador del Consell Comarcal del Bages SÍ  NO  

 

3. SOL·LICITA 
 

Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat, matriculat al centre 
educatiu indicat i empadronat a la urbanització de 
.......................................................... que es reconegui el dret a rebre l’ajut destinat 
a finançar el 50% dels tiquets del servei de  menjador curs 2017-2018. 

 

Els sota signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria. 
2. Que les dades presentades són verdaderes. 
3. 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. 
4. 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. 

 

Sant Fruitós de Bages, .......... de/d’ .............................. de 

2018 

Signat, 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 (Reglament General de Protecció de Dades) 
us informem de:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Finalitat del tractament: Gestió de ************** (expedient concret).  
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic. 
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en el procés de 
preinscripció i matriculació, durant el qual es poden publicar dades d’admesos i exclosos, quan 
ho exigeix la normativa.  
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al seu tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
> Es pot trobar més informació sobre el tractament de les dades a la web de l’Ajuntament. 

 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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ANNEX 2  -  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS. 
 

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. 
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Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2018 
 
 

Signatura del titular 

 

 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 (Reglament General de Protecció de Dades) 
us informem de:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Finalitat del tractament: Gestió de ************** (expedient concret).  
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic. 
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en el procés de 
preinscripció i matriculació, durant el qual es poden publicar dades d’admesos i exclosos, quan 
ho exigeix la normativa.  
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al seu tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
> Es pot trobar més informació sobre el tractament de les dades a la web de l’Ajuntament. 
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ANNEX 3 - Model de justificació de subvencions  

 
  

 
 

1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT  (les mateixes que a la sol·licitud) 

Nom i cognoms  
 

DNI 
 

Domicili 
 

Localitat 
 

CP 
 

Telèfon 
 

Mòbil 
 

Correu electrònic 
 

Nom i cognoms 
alumne 

 
DNI 

 

 

 
DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU: 

 

Comprovants de pagament tiquets menjador. 
 
 
Sant Fruitós de Bages, de               
de 20  

 

 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670 (Reglament General de Protecció de Dades) 
us informem de:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA AJUT 50% MENJADOR 

Signatura del pare/mare o tutor. 
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Finalitat del tractament: Gestió de ************** (expedient concret).  
Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic. 
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en el procés de 
preinscripció i matriculació, durant el qual es poden publicar dades d’admesos i exclosos, quan 
ho exigeix la normativa.  
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al seu tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
> Es pot trobar més informació sobre el tractament de les dades a la web de l’Ajuntament. 

 
 
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) 
 
 
S3 Autorització per a l’ús de camp de futbol 7 i berenador municipal (exp. 
886/2018) 
 
Primer. Vista la instància presentada per Alejandra Chirveches Corominas (registre 
d’entrada 2018-E-RC-3505 de 26 de juny), en la qual sol·licita fer ús de la instal·lació 
del camp de futbol 7 municipal, amb ús del berenador dimarts 3 de juliol de 2018, de 
17:00 a 20:00 hores. 
 
Segon. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 26.6.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Tercer. L’ús de les instal·lacions esportives municipals es regula al text refós del 
Reglament d'ús instal·lacions esportives municipals Sant Fruitós de Bages (BOPB de 
4.7.2016) i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa prevista 
a l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal. 
 
Vist l’establert a la secció 3a. Sobre els usuaris. Drets i obligacions. Usuaris no 
habituals, per activitats esportives o no esportives, en el seu article 25, diu “Una 
vegada autoritzada una sol·licitud puntual, en el cas que sigui preceptiu, s’haurà 
d'abonar el preu públic o taxa corresponent abans de realitzar l'activitat de la manera 
que s'indiqui.” 
 
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: 
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Alejandra Chirveches Corominas amb DNI 39.353.414T, a fer 
ús de la instal·lació esportiva del camp de futbol 7 sense llum i sense ús de vestidors 
(de 18:00 a 19:30h.), així com ús del berenador (de 17:00 a 19:30h.), dimarts 3 de 
juliol de 2018 de 17:00 a 20:00 hores, per dur a terme un partit de futbol entre amics, 
i condicionar l’autorització referenciada, al pagament de la taxa per ús 
d’instal·lacions municipals (Ordenança fiscal núm. 26, article 5, epígraf 5.2), per import 
75,00 euros (Autoliquidació núm. 2018/00000002887 – Exp. núm. 2018/056/000014). 
 
Així mateix el sol·licitant haurà de complir les següents condicions: 
 

• El sol·licitant serà responsable del bon ús de les instal·lacions i de 
l’equipament; en cas de causar algun desperfecte haurà de respondre davant 
de l’organisme competent del seus actes, segons normativa vigent que sigui 
d’aplicació. 
 

• L’obertura i tancament de la instal·lació es realitzarà per part del conserge de 
l’equipament (adjudicataris del bar). 
 

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

 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant , al FC Fruitosenc i consergeria camp 
de futbol,. 
 
Quart. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5) 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:00 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Santiago González Castellanos, vicesecretari, 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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