JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària
extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local celebrada el dia 12 de setembre
de 2018, és el següent :
“JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: ........................................ 20/2018
Caràcter: ......... Extraordinària i urgent
Data: .............. 12 de setembre de 2018
Hora: .................................... 9:15 hores

Assistents:
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García i Sra. Cristina
Murcia Caraballo.
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Cap.
Excusa la seva assistència: Sra. Mònica Cruz Franch.
Secretari: Sr. Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 12 de setembre de 2018, en sessió extraordinària i urgent, amb
la presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores
que s’esmenten més amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de
la Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a
tractar els diversos punts de l’ordre del dia.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 28/09/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

A.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de
Govern Local.
ÀMBIT DE
CENTRALS

1.
1.1

PRESIDÈNCIA

I

EXPEDIENT

PÀGINA

SERVEIS

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Reconeixement de la compatibilitat per a
desenvolupar una activitat docent a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya

1276/2018

3

1280/2018

5

1112/2018

7

2
2.1
B.

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Aprovació del preu públic del llibre Alfred
Figueras 120 aniversari
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta
de Govern Local.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

3.
3.1

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Autorització d’ús del Cobert de la màquina de
batre per la realització d’activitat festiva.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

1.1
Reconeixement de la compatibilitat per a desenvolupar una activitat
docent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (exp. 1276/2018)
Primer.- El Sr. *** qui es troba vinculat jurídicament amb aquesta Corporació com a
funcionari de carrera, desenvolupant funcions de Caporal, ha presentat instància
(número de registre 2018-E-RC-4888 de 3.09.2018), en la qual exposa que ha estat
seleccionat per formar part de l’equip de personal docent de la Unitat Formativa, àmbit
de Defensa i Control Policial, per al proper Curs de Formació Bàsica per a Policies
(CFBP) 2018-2019 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ubicat a Mollet del
Vallès i sol·licita la compatibilitat per impartir classes els dimarts de 11h a 13h.
Segon.- El Cap de la Policia Local ha emès informe número 261/2018 en el que posa
de manifest que la participació dels membres de la Policia Local de Sant Fruitós de
Bages com a formadors d’una entitat com l’institut de Seguretat Pública de Catalunya
dóna prestigi al Cos i és un indicador de la qualitat professional que no hauria de restar
desapercebut. A més detalla que l’autorització de la compatibilitat no afectaria al
servei, atès que la planificació de Prefectura en relació als Caporals ho permetria.

Quart.- L’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, preveu que
la condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap altra activitat pública o
privada, feta excepció de les activitats no incloses en la legislació reguladora de les
incompatibilitats i l’article 19.b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d/’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, estableix
que queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats relacionades amb
la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tingui caràcter permanent
o habitual ni suposin més de setanta cinc hores a l’any, així com la preparació per
l’accés a la funció pública en els casos i forma que reglamentàriament es determini.
Cinquè.- Aquest supòsit és equiparable al que fa esment el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en la Sentència 47/2017 de 25 de gener, on detalla que “és
possible reconèixer la compatibilitat sol·licitada, sempre que l’activitat secundària no
menyscabi les seves actuals i futures obligacions professionals com a policia. No és el
mateix l’activitat secundària de docent, on només es té en compte la compatibilitat
d’horari, que la de policia en la que a més a més de l’anterior, s’ha d’afegir l’especial
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Tercer.- Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.

configuració i transcendència pública de les seves funcions policials, així com
l’organització administrativa del Cos policial al que pertany.
En aquest sentit, l’Administració Pública pot i ha de condicionar, restringir o limitar
l’exercici de la compatibilitat amb l’interès general, les funcions policials i la bona
imatge i prestigi del Cos de la Policia Local. (...) El funcionari haurà d’exercir amb
escrupolós respecte l’horari assignat al lloc de treball i no pot comprometre la seva
imparcialitat o independència”.
Sisè.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

S’ACORDA:
Primer.- Autoritzar al Sr. *** amb DNI ***, la realització de l’activitat docent a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, els dimarts en l’horari establert d’11h a 13h.

Segon.- L’activitat autoritzada al punt primer del present acord haurà d’ajustar-se a allò
que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990 de de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i que per tant, haurà
de respectar les següents limitacions:
•

L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la
sol·licitud presentada (registre 2018-E-RC-4888 de 3.09.2018).

Tercer.- El Sr. *** està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i al Cap de la Policia Local.
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.
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L’activitat docent no pot superar el màxim legal establert de 75 hores l’any i no pot
suposar una modificació de la seva jornada de treball, és per això que, les hores de
treball efectiu no realitzades s’hauran de compensar.

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
2

ÀREA DE CULTURA I FESTES

2.1
Aprovació del preu públic del llibre “Alfred Figueras: 120 aniversari”
(exp. 1280/2018)

Segon. Vist informe de la tècnica d’arxiu on constata que el preu unitari del llibre és de
36.70€ per exemplar en costos directes, però en ser un material de cultura i art del
municipi de Sant Fruitós de Bages, és pot considerar adient un preu públic més baix el
seu cost unitari per ser justificar-se en termes d’interès públic i cultural per la població.
Tercer. Vist l’article 44 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 (TRLRHL),
s’estableix que el import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat o de l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic.
Quart. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics
corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament.
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada
següent:
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Primer. Des de la regidoria de cultura hi ha la voluntat d’editar un llibre/ catàleg de
l’exposició “Alfred Figueras: 120 aniversari” dins del marc Any pintor Alfred Figueras
2018. Aquest llibre es vol donar a conèixer com una eina de divulgació de l’obra i vida
del pintor més internacional del municipi de Sant Fruitós de Bages.

-

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

S’ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic del llibre “Alfred Figueras: 120 aniversari” per un import
unitari de 15€ per raons culturals i d’interès públic.
Segon. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent:
Llibre “Alfred Figueras: 120 aniversari”, preu de 15€
Tercer La liquidació del preu públic s’ajustarà a la següent regla per la liquidació i
recaptació d’aquest:
-

En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 Reguladora dels
Preus públics.
Se li aplicaran el IVA corresponent.

Quart. Notificar el present acord a l’àrea de Tresoreria, per al seu coneixement i
efectes; i publicar al BOPB.

-

L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
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Cinquè. Declarar que:

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

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
3.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

3.1
Autorització d’ús del Cobert de la màquina de batre per la realització
d’activitat festiva (exp. 1112/2018)
.
Primer. Vista la sol·licitud presentada per Àdria Mazcuñán Claret com a membre de
l’executiva de la secció local d’ERC de Sant Fruitós (registres d’entrada E/0026172018 i E/002680 de 28 de maig), en la qual demana autorització per utilitzar l’espai del
Cobert de la màquina de batre, per realitzar una arrossada en motiu de la celebració
del 25è aniversari de la refundació de la secció local d’ERC de Sant Fruitós de Bages,
el dissabte 29 de setembre de 2018 d’ 11:00 a 18:00 hores aproximadament, amb la
previsió d’uns 50 assistents a l’acte.
Així mateix, a la sol·licitud també es demana la cessió de material municipal i poder fer
foc.
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics
municipals de 3.9.2018, obrant a l’expedient.

-

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

S’ACORDA:
PRIMER. Autoritzar al ERC SANT FRUITÓS a fer ús del Cobert de la màquina de
batre per dur a terme una arrossada en motiu de la celebració del 25è aniversari de la
refundació de la secció local d’ERC de Sant Fruitós de Bages, el dissabte 29 de
setembre de 2018 d’ 11:00 a 18:00 hores aproximadament, amb les següents
condicions:
•
•

L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil
per aquesta activitat i acreditar-ne la seva vigència.
L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil
dels professionals/voluntaris que participin en l’organització i acreditar-ne la
vigència.
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Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada
següent:

•
•
•
•
•

•

L’organitzador haurà de posar-se en contacte 10 dies abans de l’activitat amb
la Policia Local.
L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels
assistents a l’activitat.
En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de
Catalunya.
L’entitat organitzadora es farà responsable de deixar l’espai utilitzat en les
mateixes condicions en què van trobar-ho i a treure totes les deixalles que
hagin pogut llençar els assistents.
Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial a les que fan referència al
respecte, als drets dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en
consideració en tot moment per part de les persones que formulin la sol·licitud
que l’autorització que es pugui cursar en cada cas, no comporta l’habilitació
d’un ús privatiu i exclusiu o excloent de l’espai en tant que en el
desenvolupament de l’activitat que s’autoritzi, hauran de conviure amb l’ús
quotidià d’aquest espai per part d’altres usuaris.
L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar
de l’organització d’aquest acte.

Entarimat 4 x 3
8 TAULES PLÀSTIC
60 CADIRES PLÀSTIC
1 CONTENIDOR ENVASOS
1 CONTENIDOR REBUIG
1 CONTENIDOR PAPER

Paellers
Espàtules
Paelles
Graelles
Equip de so petit
1 wc portàtil

TERCER. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i Brigada municipal,
per al seu coneixement i efectes.
QUART. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
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SEGON. Cedir el material municipal que es detalla a continuació:

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió
de la Junta de Govern Local essent les 9:31 hores.
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau”

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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)

