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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 22 d’octubre de 2018, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 24/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ............... 5 de novembre de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius i Sr. Tomàs Casero García 
 
La Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora durant la deliberació del punt 4.1 i el vota. 
 
També hi assisteixen el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés  
 
Excusa la seva assistència: Mònica Cruz Franch 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 5 de novembre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència 
del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 22 
d’octubre de 2018 

1456/2018 4 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

  

3 ÀREA DE CONTRACTACIÓ   

3.1 Resolució del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament financer, d’un vehicle híbrid 
amb destí a la Policia Local de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i matrícula 9408-JDW Peugeot 
3008. 
 

1274/2014 9 

4 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

4.1 Imposició de sanció de transit en relació a 18046914 
codi 18 

1569/2018 11 

4.2 Donar compte de les anotacions realitzades al registre 
d’animals de companyia – ANICOM de la Generalitat 
de Catalunya durant el 3r trimestre de l’exercici 2018 
(juliol-setembre) 

15/2018 13 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

5 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

5.1 Aprovar la publicació i submissió a informació pública 
de l’Avanç del Pla Parcial Pineda IV. 

632/2018 17 

6 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

6.1 Aprovar inicialment el “Projecte per a l’adequació de 
la planta baixa i primera com a museu municipal de 
l’immoble situat al carrer Padró, 6-8 “. 

1458/2018 26 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

7 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

7.1 Concessió d'ajudes d'urgència social. 1337/2018 42 

8 ÀREA D’ESPORTS   

8.1 Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal de la 
18a. Caminada Popular Joan Vila. 
 

1450/2018 44 
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 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Aprovació modificació de crèdit núm. 26/2018 del 
pressupost municipal 2018 per transferència de crèdit 

1585/2018 46 

S2 Atorgament de subvencions de concurrència 
competitiva de suport al servei de  menjador de la Llar 
d’infants municipal, curs 2018-2019 i aprovació de la 
despesa. 

805/2018 48 

S3 Aprovació del contracte menor d’obres i l’adjudicació 
dels treballs continguts en les següents Memòries 
tècniques:  Condicionament zona esportiva fase 5 de 
la Rosaleda; Pavimentació de zona de jocs a la 
Rosaleda; Millora de pavimentació a les Brucardes 

1355/2018 50 

S4 Aprovació del contracte menor d’obres contingudes en 
el document tècnic Voreres 2018 i la seva adjudicació. 

1356/2018 60 

S5 Aprovació del contracte menor d’obres i l’adjudicació 
per la construcció de la pavimentació provisional a la 
Ctra. De Vic (entre Montpeità i Albèniz) i construcció 
de dos passos de vianants elevats. 

1482/2018 68 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   

 
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció.  
 
 

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

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

Local celebrada el 22 d’octubre de 2018. (EXP. 1456/2018) 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

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

Núm.  
decret 

Data i 
hora 

Núm. 
expedient 

Assumpte 

2018-1185 
16/10/201
8 15:04 

114/2018 

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

2018-1186 
17/10/201
8 13:26 

1476/2018 

Sobre aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1476/2018 de 
relació de factures, número de relació 
O/2018/205 
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2018-1187 
17/10/201
8 18:10 

105/2018 

Aprovació de la factura número 112 del Lot 2 
treballs de compliment substitutori necessaris 
per a què les parcel·les assoleixin les 
condicions de l’ordenança. Expedient 
105/2018 

2018-1188 
17/10/201
8 19:16 

1331/2018 
Ordre d’execució  - esporgar arbres i 
desbrossar vegetació  

2018-1189 
17/10/201
8 19:18 

1578/2017 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
per a la instal·lació d’una caldera de biomassa 
al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-1190 
17/10/201
8 19:23 

972/2018 

Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
del tribunal i data prova del procés selectiu de 
2 places  TÈCNIC SUPERIOR 
ARQUITECTE/A 

2018-1191 
17/10/201
8 19:33 

1480/2018 
Incoació procediment sancionador en matèria 
de trànsit (multes) relació 18044019 

2018-1192 
17/10/201
8 19:34 

1176/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1193 
17/10/201
8 19:37 

1153/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1194 
17/10/201
8 19:39 

1185/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1195 
18/10/201
8 11:56 

221/2018 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa de Sant 
Fruitós Escola de Futbol, exercici 2018 

2018-1196 
18/10/201
8 18:45 

610/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte de les obres contingudes en el 
Projecte de reforma parcial de planta baixa per 
a ampliació de l’escola de Música i Arts 
Navarcles-Sant Fruitós 

2018-1197 
18/10/201
8 19:09 

1456/2018 
Convocatòria de la JGLO de 22.10.2018 

2018-1198 
19/10/201
8 14:39 

1498/2016 
Designació del Cap d'Unitat de l'Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil 

2018-1199 
19/10/201
8 14:39 

1498/2016 
Deixar sense efectes nomenaments com a 
voluntaris de protecció civil per petició dels 
interessats 

2018-1200 
19/10/201
8 15:05 

1375/2016 

Aprovació de la certificació d’obra número 4, i 
de la factura corresponent número 207 
relatives als treballs realitzats el mes de 
setembre 

2018-1201 
19/10/201
8 15:05 

1588/2017 
Aprovació de la certificació núm. 2 (factura 
número 18105) corresponent a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37 

2018-1202 
22/10/201
8 8:56 

689/2018 
Assabentat de comunicació prèvia ambiental 
municipal 
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2018-1203 
22/10/201
8 12:26 

1022/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1204 
22/10/201
8 12:33 

1162/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1205 
22/10/201
8 12:35 

1422/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1206 
22/10/201
8 12:39 

214/2018 
Llicencia d’obres per reforma i ampliació 
d’habitatge unifamiliar 

2018-1207 
22/10/201
8 12:42 

1447/2018 
Llicència urbanística per a reparació de 
tuberia contraincendis al c/ Pica d'Estats, 
77_Pol.Sant Isidre 

2018-1208 
22/10/201
8 12:45 

1490/2018 
Reconeixement trienni 

2018-1209 
22/10/201
8 12:55 

1491/2018 
Reconeixement trienni 

2018-1210 
22/10/201
8 13:00 

1493/2018 
Reconeixement trienni 

2018-1211 
22/10/201
8 13:03 

1449/2018 
Expedient disciplinari a personal laboral 

2018-1212 
22/10/201
8 13:12 

1492/2018 
Reconeixement trienni 

2018-1213 
22/10/201
8 13:58 

559/2016 

Aprovació de la factura corresponent als 
honoraris pertinents al lliurament de la fase III 
de la contractació dels serveis de redacció del 
document Pla de Millora Urbana a Pineda i 
Torroella de Baix 

2018-1214 
22/10/201
8 13:58 

869/2017 

Atorgament dels ajuts individuals 
corresponents al 50% del servei de menjador 
curs 2017-2018 – 4t. termini justificació. 
Aprovar la despesa i ordenació de pagament. 

2018-1215 
22/10/201
8 13:59 

1494/2018 
Reconeixement trienni 

2018-1216 
22/10/201
8 14:00 

566/2018 
Contractacions i nomenaments temporals 
places incloses Pla Promoció de l'Ocupació 
2018 

2018-1217 
22/10/201
8 14:02 

1468/2018 
Finalització programa temporal arquitecta 

2018-1218 
22/10/201
8 14:05 

1253/2018 
Contractació en pràctiques d’una persona jove 
beneficiària del Programa de Garantia Juvenil 
a Catalunya, per a la convocatòria 2018. 

2018-1219 
22/10/201
8 14:08 

1510/2018 
Aprovació de factures fundació ampans 
consergeria escola de musica 

2018-1220 
22/10/201
8 14:09 

1511/2018 
Aixecament de Reparament Seguros 
Catalana Occidente 
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2018-1221 
22/10/201
8 14:10 

29/2017 

Aprovació actes de recepció de les obres 
contingudes en la Separata 5 fase 1 del 
Projecte d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà 
no urbanitzat de La Serreta i en la Separata 3 
fase 2 del Projecte d’Urbanització de la Unitat 
d’actuació 16a La Serreta 

2018-1222 
22/10/201
8 14:11 

1425/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1223 
22/10/201
8 15:13 

1428/2018 

Convocatòria de la sessió extraordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 25 d'octubre de 2018 
(ordenances fiscals i pressupost 2019) 

2018-1224 
22/10/201
8 15:16 

1159/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1225 
22/10/201
8 15:19 

1487/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1226 
23/10/201
8 8:42 

1387/2018 

Esmena del Decret número 2018-1135 de 
data 5 d’octubre, de delegació de la facultat 
per a celebrar matrimoni civil. INSTRUCTOR 
61 

2018-1227 
23/10/201
8 12:34 

66/2017 
Convocatòria de reunió del Consell municipal 
d’infància 

2018-1228 
25/10/201
8 18:02 

1524/2015 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
del contracte de les obres incloses en el 
document tècnic “Fase 1 separata accessos a 
la C-16C. Projecte d’urbanització de la unitat 
d’actuació UA-16a La Serreta”. 

2018-1229 
25/10/201
8 18:12 

1514/2018 
Contractació d’interinatge per substitució de 
personal 

2018-1230 
25/10/201
8 18:13 

926/2017 

Aprovació de la factura corresponent als 
honoraris per la redacció del projecte bàsic i 
d’execució per l’adaptació de la planta 
soterrània del centre cívic Nexe amb destí a 
Casal de Joves 

2018-1231 
25/10/201
8 18:14 

1528/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº1528 /2018 de 
relació de factures, núm. de relació 
O/2018/213 I O/2018/214 

2018-1232 
25/10/201
8 18:17 

1432/2018 

Autorització per ocupació del domini públic: 
instal·lació de parada per recaptació de fons - 
Marató de TV3  (Plaça Onze de Setembre - 
zona mercat / dimarts mes de novembre) 

2018-1233 
25/10/201
8 18:19 

1370/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 
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2018-1234 
25/10/201
8 19:05 

1358/2015 
Interposició recurs de cassació contra 
sentència 726 de 30.7.18 del TSJC en 
resolució recurs contenciós 210/2015 

2018-1235 
26/10/201
8 11:23 

1512/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l’Administració Local (borsa 
administratius/ves) 

2018-1236 
26/10/201
8 12:24 

1037/2018 
Projecte de tancament de parcel.la per a la 
protecció de pintures rupestres a les 
Brucardes 

2018-1237 
26/10/201
8 12:36 

1405/2018 
Aprovació de factures sense informe de 
l'òrgan de contractació ni aprovació de la 
despesa 

2018-1238 
26/10/201
8 12:44 

1523/2018 
Incoació procediment sancionador trànsit 
(multes) relació 18045344 

2018-1239 
26/10/201
8 12:47 

1403/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut pels 
treballs “Instal·lació de rètols en polígons 
industrials del terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages”. 

2018-1240 
26/10/201
8 13:00 

1538/2018 
Incoació procediment sancionador trànsit 
(multes) relació 18046127 

2018-1241 
26/10/201
8 15:17 

1429/2018 
Convocatòria del Ple extraordinari de 
30.10.2018 

2018-1242 
26/10/201
8 15:19 

1547/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 31 d'octubre de 2018 
(ordinària pel ple ordinari de novembre) 

2018-1243 
26/10/201
8 15:21 

1544/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 31 d'octubre de 2018 
(ordinària del ple del mes de novembre) 

2018-1244 
26/10/201
8 15:22 

1545/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del Territori 
pel dia 31 d'octubre de 2018 (ordinària del mes 
de novembre) 

2018-1245 
26/10/201
8 15:24 

530/2018 
Convocatòria sessió extraordinària de la Junta 
Local de Seguretat 2018 en data 20 de 
novembre 

2018-1246 
29/10/201
8 11:57 

1524/2017 

Restauració de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat (obres ja executades 
sense títol habilitant - parcel·la 62 del polígon 
14, Camí de Viladordis). Accés a la informació 
pública. 
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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  
  
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
   

3. ÀREA DE CONTRACTACIÓ 
   
3.1. Resolució del contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament 
financer, d’un vehicle híbrid amb destí a la Policia Local de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i matrícula 9408-JDW Peugeot 3008. (EXP. 1274/2014) 
 
Primer. Vist que en data 18 de desembre de 2014 es va formalitzar el contracte a favor 
de de l’empresa BBVA AUTORENTING, S.A., CIF A60028776, del contracte de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament financer, d’un vehicle híbrid amb destí 
a la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per una durada de 48 
mesos, i matrícula 9408-JDW Peugeot 3008 
 
Segon. Vist que el servei de la Policia Local, en data 27 de juliol de 2018, va patir un 
accident amb el citat vehicle, i que des de d’aquesta data disposaven d’un vehicle de 
substitució. 
 
Tercer. Vist l’escrit emès per part de l’empresa BBVA Autorenting amb el número de 
registre 2018-E-RC-5398, de data 28 de setembre de 2018, en el qual s’exposa que en 
relació al vehicle esmentat: 

 
“Les comunicamos que hemos recibido el informe pericial de la compañía de 
seguros y una vez valorado el importe de la reparación del mismo, se ha creído 
conveniente no reparar. 
 
Es por ello que se va a proceder a la cancelación anticipada del contrato por 
pérdida total del vehículo. 
 
Les rogamos nos envíe a la mayor brevedad, las copias de llaves y 
documentación del vehículo que se halle en su poder para proceder a la 
liquidación del contrato. 
 
Así mismo le informamos que se va a proceder a retirar el vehículo de las 
instalaciones dónde se encuentra, por lo que le rogamos retiren sus efectos 
personales” 
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Quart. Vist l’escrit emès per part de l’empresa BBVA Autorenting amb el número de 
registre 2018-E-RC-5408, de data 28 de setembre de 2018, en el qual s’exposa que:  
 

“Informarle que al ser declarado el vehículo siniestro total, el vehículo de 
sustitución debe ser devuelto en el día de hoy 28/09, en caso de no devolución 
los días en exceso desde esta fecha serán facturados al Ayuntamiento de Sant 
Fruitós de Bages.” 

 
Cinquè. Vist l’escrit emès per part de la Policia Local de data 17 d’octubre de 2018 en 
relació a la citada comunicació relativa a la devolució de les claus i documentació 
corresponent al vehicle 9408 JDW a efectes de gestió de la cancel·lació anticipada del 
contracte subscrit, d’acord amb el qual s’efectua el retorn de les claus del vehicle i la 
documentació del vehicle. 
 
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  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acordar la resolució anticipada del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament financer, d’un vehicle híbrid amb destí a la Policia Local de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, matrícula 9408-JDW Peugeot 3008, en 
conseqüència declarar-lo extingit, en base als motius que resulten de l’expedient, i al 
considerar-se que la continuïtat de la prestació d’aquest contracte ja no té sentit al no 
disposar del vehicle. 

Segon.- Notificar el present acord a la Policia Local, a l’empresa BBVA AUTORENTING, 
S.A., i a la Intervenció-Tresoreria. 
 
Tercer.- 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  
 
 

4. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   
 
4.1. Imposició de sanció de trànsit de la relació 18046914 codi 18 (EXP. 1569/2018) 
 
Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 18046914 de 26 
d’octubre de 2018 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora els següents 
expedients referits a les infraccions que s’indiquen: 
 

1. Infracció: RGC 117 01 12: no utilitzar, el conductor del vehicle, el cinturó de 
seguretat o sistema de retenció homologat, correctament cordat: 
 

Expedient 
butlletí 
denúncia 

matrícula titular gravetat 
Import 
sanció 

1800000102 
SFB D-1579 
(23/03/2018) 

5487-FKZ 
*** 
(***) 

greu 
200,00 
€ 

 
Respecte a aquest expedient consta la incoació de procediment sancionador 
mitjançant decret número 2018-0474 de 3 de maig de 2018 referit a la relació 
18026792, havent-se procedit a la notificació per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per 
aquest Ajuntament, sense que en aquest moment figuri que s’hagin formulat 
al·legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i voluntari de les quanties 
corresponents a la infracció denunciada 

 
2. Infracció: RGC 117 03 2: circular amb un menor d’edat i estatura igual o inferior a 

135 cms sense utilitzar un sistema de retenció homologat, adaptat a la seva 
estatura i pes: 

 
 
 

 

Expedient 
butlletí 
denúncia 

matrícula titular gravetat 
Import 
sanció 
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1800000220 
SFB D-2035 
(22/06/2018) 

7740-DXT 
*** 
(***) 

greu 200,00 € 

 
Respecte a aquest expedient consta la incoació de procediment sancionador 
mitjançant decret número 2018-0748 de 27 de juny de 2018 referit a la relació 
18026792, havent-se procedit a la notificació per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per 
aquest Ajuntament, sense que en aquest moment figuri que s’hagin formulat 
al·legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i voluntari de les quanties 
corresponents a la infracció denunciada 

 
Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 06/2015, 
de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 
 
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden 
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen 
l’article 93 del RD legislatiu 06/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994, 
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora. 
 
Quart. Vist el que disposen els articles 67 i 69 de RD legislatiu 06/2015, l’article 14 del RD 
320/1994 i resta de normativa concordant. 
 
Cinquè. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al 
contingut mínim de les resolucions administratives. 
 
Sisè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en Junta de Govern 
Local, que actua per la competència delegada següent: 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
Es prenen els següents 
 
ACORDS: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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PRIMER.- Imposar a les persones que es relacionen a l’annex, segons relació número 
18046914 de 26 d’octubre de 2018 que incorpora els expedients amb número 
1800000102 i 1800000220 generada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, les sancions de multa, en la quantia reflectida a l’annex per a 
cada un d’ells, per infracció de les normes contingudes al RD legislatiu 06/2015, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament General de Circulació.  
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució 
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de 
la multa en període voluntari.  
 
TERCER.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
ANNEX.  

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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4.2. Donar compte de les anotacions realitzades al registre d’animals de 
companyia – ANICOM de la Generalitat de Catalunya durant el 3r trimestre de 
l’exercici 2018 (juliol-setembre) (EXP.15/2018) 
 
Primer. El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’eina del Registre general 
d’animals de companyia, l’aplicació informàtica ANICOM, destinada als ajuntaments 
perquè hi censin els seus animals de companyia directament (per tant, no és necessari 
que els ajuntaments portin un cens municipal a part de l’ANICOM). 
 
D’aquesta manera, tots els ajuntaments podran fer cerques d’animals perduts, 
independentment d’on estigui censat l’animal, a fi de poder retornar-los a llurs propietaris. 
 
Segon. Com a ens adherit a la referida aplicació informàtica, en l’àmbit del municipi de 
Sant Fruitós de Bages es procedeix a la incorporació de dades a la referida eina a partir 
de les sol·licituds formulades per les persones interessades com a propietaris d’animals 
de companyia. Respecte a les operacions realitzades es realitza una comunicació 
mitjançant ofici les dades d’anotació a l’ANICOM als propietaris, en base a la sol·licitud 
presentada, a efectes del seu coneixement. 
 
Tercer. Les dades incorporades resulten accessibles per consulta i edició per part de 
l’Ajuntament a través de la referida aplicació informàtica respecte a l’àmbit municipal propi 
(a partir de la vigència de la condició de domicili habitual de l’animal en el terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages), constituint aquesta eina la funció de registre a efectes de gestió 
d’animals de companyia. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents, 
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar compte de les anotacions realitzades al registre d’animals de 
companyia – ANICOM de la Generalitat de Catalunya durant el 3r trimestre de l’exercici 
2018 (juliol-setembre) segons consta a l’annex I: 
 

- Total anotacions (3r trimestre): 29 
- Anotacions acumulades (1r + 2n + 3r trimestre): 57 

 
- Nombre d’anotacions per modalitat (3r trimestre): 

 

• Altes: ......................................... 26 

• Alta pendent llicència: ..................1 

• Baixes:.........................................2 
 
SEGON.- Prendre coneixement que, a partir de la exportació de dades realitzada a 
través de l’aplicació informàtica ANICOM en data 19 d’octubre de 2018 consten dades 
respecte a un total 1075 anotacions en situació VIGENT segons figura a l’annex II de la 
present resolució. 
 
TERCER. Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

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

 
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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Annex II 

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
   

5. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI  
  
5.1. Aprovar la publicació i submissió a informació pública de l’Avanç del Pla 
Parcial Pineda IV. (EXP. 632/2018) 
 
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de 23 
de maig de 2014 va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal (PGOM) de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit del Pla Parcial de 
Pineda IV (DOGC núm. 6773 de 18.12.14). 
 
Segon. En data 7 d’agost de 2018, CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL, RE 4609, 
sol·licita l’inici de la tramitació del Pla Parcial en l’àmbit de Pineda IV (Avanç). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i del secretari núm. 23/2018, que s’uneixen 
com annex 1. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Acordar publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla Parcial Pineda 
IV de Sant Fruitós de Bages, formulat per CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL i 
redactat per UBBU ARQUITECTURA SLP, i sotmetre’l al tràmit d’informació pública de 
45 dies, comptador des de l’endemà de la publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris 
de premsa de més divulgació a l’àmbit municipal, seu electrònica municipal i tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i trobant-se el document manifestat a la seu electrònica 
municipal, als efectes que qualsevol persona interessada pugui consultar el document i 
formular-hi les al·legacions, suggeriments i/o alternatives que considerin convenients. 
 
Segon. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’inici de tramitació d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària, així com sol·licitar a la direcció general de la Generalitat de 
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Catalunya competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme l’informe territorial 
i urbanístic sobre l’avanç del pla perquè el remeti a l’òrgan competent en matèria 
ambiental a fi que aquest ho incorpori al document d’abast de l’avaluació ambiental 
estratègica (art. 19.2 de la Llei 21/2013 i 86.bis.1.a del Decret legislatiu 1/2010).  
 
 
 
 
 
 
 
Tercer. Notificar el present acord als titulars registrals, i donat que no es disposa de la 
identificació del titular registral de la finca que es correspondria amb la parcel·la 
cadastral nº 93 del polígon 1 (referència cadastral 08212A001000930000DA), la qual 
figura a nom de Hereus de José Font Rubio, notificar-ho també a aquestes hereus 
mitjançant edicte a més del domicili que consta cadastralment, per tal de garantir el 
coneixement de tercers interessats.  
 
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. 
 
ANNEX 1  
 
INFORME DE L’ARQUITECTA I DEL SECRETARI MUNICIPALS 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 

6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
6.1. Aprovar inicialment el “Projecte per a l’adequació de la planta baixa i primera 
com a museu municipal de l’immoble situat al carrer Padró, 6-8 “. (EXP. 1458/2018) 
 
Primer. En data 2 de juliol de 2018, amb registre electrònic 2018-E-RC-3632, el Sr. 
Rossend Prat Ribera va presentar el projecte de referència, el qual inclou segons 
s’indicava: memòria descriptiva, constructiva i annexes, estudi bàsic de seguretat i salut, 
pla de control de qualitat, pla de gestió de residus, plànols, plec de condicions, 
amidaments, pressupost, planificació, així com els documents d’assumeix de direcció 
d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’obra. 
 
Les obres principalment contemplen l’adequació de la planta baixa i primera de 
l’immoble per tal de donar compliment a la normativa sectorial de seguretat i 
accessibilitat, per tal de poder-hi efectuar usos propis d’un museu municipal (ús pública 
concurrència d’acord amb el CTE). 
 
Les obres que contempla el projecte es troben emplaçades principalment a les plantes 
baixa i primera de l’immoble situat al c. Padró, 6-8 (Cal Casajoana), les quals es troben 
arrendades per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per un període de quinze 
anys, tal i com consta al contracte d’arrendament signat en data 27/10/2017.  
 
Segon. La voluntat de l’Ajuntament és la d’instal·lar-hi el museu municipal de Sant 
Fruitós de Bages, tal i com es descriu al pacte segon del contracte, i inicialment com a 
dipòsit en condicions adequades de conservació d’elements mobles del patrimoni 
cultural, propietat de l’Ajuntament o de tercers que li hagin concedit la possessió per 
qualsevol títol. D’altra banda, en el pacte sisè s’indica que l’Ajuntament podrà realitzar 
a l’immoble i sent a càrrec seu les obres d’adequació necessàries, les quals 
s’instrumentaran en el corresponent projecte d’obra ordinària, i prèviament 
consensuades.  
 
Per tant, al citat immoble existeix disponibilitat per part de l’Ajuntament per executar les 
obres contemplats al projecte de referència. 
 
Tercer. Vist l’informe emès conjuntament per l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes 
López, i per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada Arumí, de data 24 d’octubre de 
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2018 (Annex 1), pel qual s’informa favorablement el citat document, si bé amb 
consideracions, en el ben entès que per l’aprovació definitiva caldrà incorporar, per part 
del redactor, les consideracions tècniques de detall especificades en dit informe. 
 
Quart. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 
  
Cinquè.  Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte per a l’adequació de la planta baixa i primera 
com a museu municipal de l’immoble situat al carrer Padró, 6-8 “, redactat per l’arquitecte 
Sr. Rossend Prat Ribera, amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) de 
130.843,59 euros (IVA exclòs), més 27.744,15 euros corresponents al 21% d’IVA, que 
sumen un import total de 158.320,74 euros (IVA 21% inclòs). El desglossament del 
pressupost d’execució per contracte (PEC) per fases és el següent i amb el següent 
termini d’execució: 

- Fase 1: 53.463,40 euros (IVA exclòs), que suposen 64.690,71 euros (IVA 21% 
inclòs). 

- Fase 2: 77.380,19 euros (IVA exclòs), que suposen 93.630,03 euros (IVA 21% 
inclòs). 

 
El termini d’execució de les obres previst és de 71 dies laborables (exclosos els 
dissabtes): 

- Fase 1: 30 dies laborables (exclosos els dissabtes). 
- Fase 2: 41 dies laborables (exclosos els dissabtes). 

 
Segon. . Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, 
publicant-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
produint a la finalització de les obres els efectes d’una comunicació prèvia per a l’exercici 
de l’activitat d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i l’estipulat a l’Ordenança 
d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública. 
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Tercer. Sol·licitar al tècnic redactor del Projecte que incorpori les consideracions 
tècniques especificades en l’informe de l’arquitecte i l’enginyer municipal de data 24 
d’octubre de 2018 i que s’adjunta com a annex al present acord. A més, si s’escau, el 
projecte haurà d’incorporar les modificacions que puguin derivar-se de les al·legacions 
que es puguin presentar. 
 
Quart. Notificar a la propietat de l’immoble aquest acord, als efectes de què en prengui 
coneixement, i dels pactes establerts al contracte d’arrendament entre les parts; notificar 
el present acord al redactor del projecte, a l’àrea d’Intervenció Tresoreria i als serveis 
tècnics municipals. 
 
Cinquè. Declarar que: 
  

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 

dret. 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’enginyer i l’arquitecte municipal de data 24 d’octubre 
de 2018. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 2 ( 2 GFP) 
                                    En contra : 1 ( 1 PSC – Tomàs Casero) 
                                    Abstencions : 1 ( 1 PSC – Cristina Murcia ) 

 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
   

7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
 
7.1. Concessió d'ajudes d'urgència social. (EXP. 1337/2018) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 5163/2018). 
 
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 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull en el següent, 
 
ACORD: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 112,41€ 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 

061/2018 *** 112,41€ Condicionament de 
l’Habitatge i 
eliminació de 
barreres 
arquitectòniques. 

Efectiu 

 
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  
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8. ÀREA D’ESPORTS 
 
8.1. Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal de la 18a. Caminada Popular 
Joan Vila. (EXP. 1450/2018) 
 
Primer. Vista la instància i documentació aportada per Ferran Padró Olivet, en 
representació de Mijac Sagrada Família (registre d’entrada 2018-E-RC-5527 d’1 
d’octubre de 2018) en la qual sol·licita autorització de pas pel terme municipal el dia 18 
de novembre, en motiu de la caminada popular Joan Vila. 
 
Segon. Vist l’informe de la tècnica d’esports emès en data 24.10.2018 obrant a 
l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 
 

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

 
Per tot l’exposat, es prenen els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el pas dels participants a la 18a. Caminada Popular Joan Vila, pel 
municipi de Sant Fruitós de Bages que organitza el Mijac Sagrada Família, el 18 de 
novembre de 2018, condicionat de forma suspensiva a la presentació de 
l’assegurança de responsabilitat civil amb comprovant de la seva vigència i amb 
les següents condicions: 

 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil 
per aquesta activitat i acreditar la seva vigència.  

 

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

 

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

 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la 
seguretat dels participants i del públic en general. 
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• L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o 
organismes afectats per les vies afectades; i del Servei de Trànsit si l’activitat 
transcorre per carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes 
municipals, de l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb 
l’àmbit afectat. 

 

• L’itinerari al seu pas per Sant Fruitós haurà de quedar net de deixalles i sense 
senyals una vegada finalitzada l’activitat. 

 

Segon. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i al servei de Policia Local 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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1 Aprovació modificació de crèdit núm. 26/2018 del pressupost municipal 
2018 per transferència de crèdit (exp. 1585/2018) 
 

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

  
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer.- El dia 26 d’octubre de 2018 la Treballadora Social va realitzar un informe 
justificatiu per la contractació d’una persona dins del projecte Rubik 5. Per tal de realitzar 
aquesta contractació, s’ha de dotar al pressupost de crèdit a les aplicacions 
pressupostaries corresponents. 
 
Des de la regidoria de Promoció econòmica es proposa traspassar 4.000,00 € de 
l’aplicació pressupostària 22.4312.22706 Inspeccions d’activitats a executar per part 
d’una ECA a l’aplicació pressupostaria 15.4314.22799 Altres treballs d’actuació en 
l’àmbit comercial. 
 
Des de la regidoria d’espai públic, activitats i obres es proposa traspassar 11.612,58 € 
de l’aplicació pressupostària 22.342.63211 Inversions edifici pavelló municipal a 
l’aplicació pressupostaria 22.337.63202 Inversions en parcs infantils públics i zones 
d’estada per tal de poder procedir a la seva contractació. 
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2018. 

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

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

 
Es proposa l’adopció dels següents: 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 26/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- “Declarar que: 
 

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
S2 Atorgament de subvencions de concurrència competitiva de suport al 
servei de  menjador de la Llar d’infants municipal, curs 2018-2019 i aprovació de 
la despesa (exp. 805/2018)  
 

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

  
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. La Junta de Govern Local en sessió 18.06.2018 va aprovar la convocatòria i les 
bases de la subvenció de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de 
la Llar d’Infants municipal, per al curs escolar 2018-2019; com a col·laboració amb les 
famílies en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides. L’import total dels ajuts no podrà excedir de 3.835,00 
euros (partida pressupostària de l’exercici 2018, núm. 38.323.48011). 
 
Segon. Publicat l’extracte de les bases de la convocatòria al BOPB 28 de juny de 2018. 
S’estableix un únic període de convocatòria per a les sol·licituds des del dia després de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB i fins el 19 de setembre de l’actual 
(ambdós inclosos). 
 
Tercer. Atès que les bases estableixen que la proposta de concessió dels ajuts serà 
elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb el previst a la base 7 
(Procediment de concessió i òrgan instructor) i que aquest òrgan ha formulat la proposta 
de concessió dels ajuts que conté la valoració individualitzada de cadascuna de les 
sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts, continguts a la 
base 8. 
 
Quart. Vista l’acta de la Comissió avaluadora de data 19.10.2018, obrant a l’expedient. 
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Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es prenen els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament de l’ajut de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants 
municipal, per al curs escolar 2018-2019, a les famílies que tot seguit es relacionen en 
el marc de la convocatòria de sol·licituds, que es faran efectives amb càrrec a la partida 
38.323.48011 de l’exercici 2018: 
 
Sol·licitant /DNI/ Alumne/RE Tram Renda límit anual  Tiquets       Valor € tiquets 
 

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
Segon. El pagament es farà efectiu a l’empresa concessionària del servei de menjador 
(SERHS FOOD ÀREA, SL), amb la compra de 318 tiquets (1.965,24 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 38.323.48011 - Subvenció suport servei de menjador escola 
bressol municipal del pressupost 2018 .  
 
Tercer. Denegar la sol·licitud presentada per ** (registre d’entrada RE 2018-E-RC-4729 
de 21 d’agost de 2018), pare de l’alumna ***, al no aportar la documentació requerida 
dins el període establert.  
 
Cinquè. Notificar els presents acords en la part que els afecti als sol·licitants i a SERHS 
FOOD ÀREA, SL, així mateix comunicar a la Direcció de la Llar d’Infants Les Oliveres i 
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes. 
 
Sisè. Publicar la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) i al web municipal de transparència. 
 
Setè. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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  
 
 
S3 Aprovació del contracte menor d’obres i l’adjudicació dels treballs 
continguts en les següents Memòries tècniques:  Condicionament zona esportiva 
fase 5 de la Rosaleda; Pavimentació de zona de jocs a la Rosaleda; Millora de 
pavimentació a les Brucardes (exp. 1355/2018) 
 

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

 
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de l’empresa Icart Obra Pública, 
amb el següent detall: 
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- Condicionament zona esportiva fase 5 de la Rosaleda i pavimentació de zona de 
jocs la Rosaleda: import de 14.190,00 €, més  2.979,90 €, total de 17.169,90 € 
(21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en 
l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de 
contracte menor. 

- Millora de pavimentació a les Brucardes: 12.780,00 €, més 2.653,00 €, total de 
15.433,00 € (21% IVA inclòs),  d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que 
consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-
proposta de contracte menor. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 17.169,90 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22.342.61928 (acondicionament zona esportiva fase 
5) i per l’import de 15.433,00 € (21% IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22.150.60926 (millora pavimentació Brucardes) 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX.  
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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  
 
 
S4 Aprovació del contracte menor d’obres contingudes en el document tècnic 
Voreres 2018 i la seva adjudicació (exp. 1356/2018) 
 

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

 
 
 Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar el contracte menor de les obres contingudes en el document tècnic 
“Obres de construcció de voreres 2018” a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES 
SOMIC S.L., per import de 33.054,29 €, més 6.914,40 €, total de 39.995,69 € (IVA 
inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir 
íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 39.995,69 €  (21% IVA inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 150 63203 (voreres espais públics). 
  
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 62 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 63 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 64 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 65 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 66 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 67 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 68 de 76 
 

 

Plaça de la Vila, 1  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 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S5 Aprovació del contracte menor d’obres i l’adjudicació per la construcció 
de la pavimentació provisional a la Ctra. De Vic (entre Montpeità i Albèniz) i 
construcció de dos passos de vianants elevats (exp. 1482/2018) 
 

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

 
 Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar el contracte menor d’obres per la construcció de la pavimentació 
provisional a la Ctra. De Vic (entre Montpeità i Albèniz) i construcció de dos passos de 
vianants elevats a favor de l’empresa JOSE RUIZ CARMONA, amb el següent detall: 
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- Pavimentació provisional Ctra. Vic: import de 20.585,73 €, més  4.323, 00 €, total 
de 24.908,73 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta 
que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat 
informe-proposta de contracte menor. 

- Construcció de dos passos elevats: 12.643,58 €, més 2.664,15 €, total de 
15.298,73 € (21% IVA inclòs), , d’acord amb allò indicat en l’informe proposta 
que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat 
informe-proposta de contracte menor. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 150 60928 per l’import de 24.908,73 € (21% IVA inclòs) i amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 22 1532 61913 per import de 15.298,73 €. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX.  
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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  
 
 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:25 hores.  
 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 

Certificat  

Càrrec : Secretari 

Josep González Ballesteros 

(signatura electrònica) 

 

 

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 

9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés a 

la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 

pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 

dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació sobre 

protecció de dades de caràcter personal.  
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