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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 de gener de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 2/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: .................... 22 de gener de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana 
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García, Sra. Cristina Murcia 
Caraballo i Sra. Mònica Cruz Franch.  
 
Excusa la seva assistència: - 
 
També hi assiteixen: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés.  
 
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 22 de gener de 2019, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes 
sobrevinguts proposats. 
 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 2 de 38 
 

 

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 

 

 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent de la Junta de Govern 
Local celebrada el 28 de desembre de 2018 

1872/2018 4 

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

  

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 7 de gener de 2019 

46/2019 4 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Resolució de reclamació de responsabilitat 
patrimonial (obres de pavimentació del carrer 
Padró) 

1180/2018 7 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Acceptació del recurs tècnic per a la realització 
de l’actuació Pla d’Activació i Promoció del Petit 
Comerç” 

1035/2018 11 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

6.1 Declaració de desert del contracte per l’execució 
conjunta de les següents obres ordinàries: 
Reforma de parades d’autobús i obra civil 
necessària per a la instal·lació de marquesines 
a la N-141c; Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al Pk. 5+470 de la N-141c; Millora 
d’un tram del Camí Ral. 

1757/2018 12 

6.2 Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística 
en sentit favorable per una activitat de fabricació 
d’envasos metàl·lics (indústria) que es pretén 
emplaçar a la Carretera de Berga, 183-185-187 
del Polígon Industrial Carretera de Berga, 
subsector 2. 

1763/2018 14 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

7.1 Concessió d’ajudes d’urgència social 1860/2018 19 

8. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

8.1 Actualització de les dades de l’Associació de 
Brocanters i Col·leccionistes del Bages, al 
Registre municipal d’entitats i associacions 

1882/2018 20 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Reclamació de responsabilitat patrimonial: 
resolució del procediment 

1161/2018 21 

S2 Acceptació a l’annexió de l’Ajuntament als 
annexos 2, 4, 6 i 7 del protocol general dels 
serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per 
la coproducció de programes de radio. 

1815/2018 36 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

 
  
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern Local celebrada el 28 de desembre de 2018 (exp. 1872/2018) 
 
El Sr Alcalde manifesta que, en relació al punt 2 que figura a l’esborrany de l’acta, 
durant el debat de l’assumpte, es va acordar que es suprimiria del seu redactat les 
referències al quadre que figura a l’annex 3.  
 
Atès que en la redacció de l’esborrany de l’acta hi continua el redactat anterior, s’acorda 
suprimir l’incís que figura a la regla quarta de l’acord primer (.../i a tal efecte, 
complimentar el formulari normalitzat establert a l’annex), així com el quadre de l’annex 
3.  
 
Per unanimitat s’acorda suprimir l’incís indicat anteriorment i el quadre que 
figura a l’annex 3, que consta a l’esborrany de l’acta i que es transcrigui aquest 
acord al llibre d’actes amb la nova redacció.  
 
 
 

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

  
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 7 de gener de 2019 (exp. 46/2019) 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 59/2019) 
 

 

NÚM. DATA EXPEDIENT ASSUMPTE 

2019-0002 
03/01/2019 
14:20 

1506/2014 

Devolució de garantia definitiva 
dipositada pel contracte del servei 
d’inspecció i control del contracte de 
gestió del servei públic de recollida de 
residus i neteja viària al municipi de Sant 
Fruitós de Bages. 

2019-0003 
03/01/2019 
14:23 

1842/2018 

Nomenament interí d’una educadora d 
ela llar d’infants per l’execució d’un 
programa temporal per l’obertura d’una 
nova sala de nadons 

2019-0004 
03/01/2019 
14:25 

1230/2018 

 
Aprovació de la llista definitiva 
d’admesos/es i exclosos/es en el procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball per a agents de  la policia local. 

2019-0005 
03/01/2019 
14:29 

1223/2018 
Superació període de prova d’un 
funcionari interí 

2019-0006 
03/01/2019 
14:48 

1779/2018 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de DESEMBRE 
2018 

2019-0007 
03/01/2019 
19:14 

46/2019 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 7 de gener 
de 2019 

2019-0008 
07/01/2019 
12:36 

52/2019 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponents als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals 
(GENER/2019)  

2019-0009 
07/01/2019 
15:35 

1880/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal a celebrar el dia 10 de 
gener de 2019 

2019-0010 
07/01/2019 
17:00 

1198/2016 

Aprovació de la certificació número 8 i la 
factura, corresponents a la modificació 
del projecte constructiu d’una passarel.la 
sobre la C-16c.  

2019-0011 
08/01/2019 
7:42 

69/2019 
Incoació de procediment sancionador de 
trànsit (multes) (relació 19001391) 

2019-0012 
08/01/2019 
7:44 

67/2019 
Incoació de procediment sancionador de 
trànsit (relació 19000471) 

2019-0013 
09/01/2019 
12:17 

1297/2018 
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de gener 2019 
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2019-0014 
09/01/2019 
14:31 

884/2018 

Validació i la facturació dels serveis 
concertats de les places públiques de la 
residència municipal d’avis de Sant 
Fruitós de Bages 

2019-0015 
09/01/2019 
14:32 

884/2018 

Validació i la facturació dels serveis 
concertats de les places públiques de la 
residència municipal d’avis de Sant 
Fruitós de Bages (novembre 2018) 

2019-0016 
09/01/2019 
14:32 

884/2018 

Validació i la facturació dels serveis 
concertats de les places públiques de la 
residència municipal d’avis de Sant 
Fruitós de Bages (desembre 2018) 

2019-0017 
09/01/2019 
16:44 

1293/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte d’obres per la construcció d’una 
passera per pas de vianants a un tram del 
camí perimetral de les Brucardes. 

2019-0018 
09/01/2019 
16:50 

1343/2017 

Convocatòria de la Comissió de 
Seguiment de la Residència i Centre de 
Dia de la gent gran de Sant Fruitós de 
Bages  

2019-0019 
09/01/2019 
16:54 

1885/2018 
Prendre coneixement del cessament 
d’activitat de cafeteria-restaurant 

2019-0020 
09/01/2019 
16:57 

1718/2018 
Prendre coneixement del cessament 
d’activitat de venda al detall d'objectes de 
regal 

2019-0021 
09/01/2019 
16:59 

65/2019 
Resolució a sol.licitud d'informació 
pública d'ERC-AM, sobre museïtzacions 
entre els anys 2015-2019. 

2019-0022 
09/01/2019 
17:01 

2005/94 
Aprovació de la modificació de llicència 
d’obres per la construcció de dos 
habitatges unifamiliars aparellats 

2019-0023 
11/01/2019 
12:48 

1572/2018 

Adjudicació per la concessió de llicència 
d’ús privatiu per l’ocupació temporal de 
superfície per la instal·lació de bar en el 
marc de la festa major d’hivern 2019 

2019-0024 
11/01/2019 
13:05 

884/2015 
Modificació trenta-unena del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 en 
matèries competència de l'alcalde 

2019-0025 
11/01/2019 
13:15 

98/2019 
Incoació de procediment sancionador de 
trànsit (relació 19002016) 

2019-0026 
11/01/2019 
14:07 

107/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 107/2019 
de RELACIÓ DE FACTURES número 
O/2018/296. 
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2019-0027 
14/01/2019 
12:46 

99/2019 
Modificació de crèdit núm.  1/2019, 
mitjançant incorporació de romanents i 
generació de crèdits per ingressos 

2019-0028 
15/01/2019 
11:52 

65/2019 

Exercici d’accés a la informació per part d 
ela regidora Àdria Mazcuñán i Claret , en 
relació a diversos antecedent del POUM: 
sobre resolució de la sol·licitud d’accés.  

2019-0029 
15/01/2019 
11:57 

88/2019 
Incoació d’expedient de restabliment de 
la legalitat urbanística per ús il·legal a sòl 
urbà residencial 

2019-0030 
15/01/2019 
11:58 

981/2018 
Modificació de la composició del tribunal 
qualificador del procés selectiu per a 
cobrir 5 places d'administratius/ves.  

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
 

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
4. ÀREA DE SECRETARIA 
 
4.1 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial (obres de 
pavimentació del carrer Padró) (exp. 1180/2018) 
 

Primer. En data 1 d’agost de 2018 (RE 2018-E-RC-4514) el Sr. *** va presentar instància 
de reclamació de responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament per danys causats a 
finca de la seva propietat amb motiu de les obres de pavimentació del carrer Padró del 
municipi.  
 
Segon. En data 30 de novembre de 2018 els serveis tècnics municipals emeten informe 
en el següent sentit: 
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Tercer. En data 10 de desembre de 2018 es rep informe de resposta del facultatiu 
director de l’obra i de l’empresa constructora adjudicatària de l’obra, respectivament, 
que informen en el següent sentit: 
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 

 
 

 
 
Quart. En el primer dels informes de resposta es reconeix expressament que durant 
l’execució de l’obra es va produir una afectació a la finca propietat del Sr. ***, fruit del 
desenvolupament de la seva execució. No obstant l’anterior, en ambdós informes 
demanats a l’empresa adjudicatària de l’obra com a la direcció facultativa de la mateixa 
es conclou que la mateixa propietat ja havia procedit a realitzar les tasques necessàries 
per tornar els béns afectats a la seva situació anterior als fets descrits, sense cap més 
requeriment al respecte per part del Sr Baulenas a l’empresa contractista o al director 
facultatiu de l’obra. 
 
Cinquè. En qualsevol cas, per tot l’exposat als punts anteriors, es constata en aquest 
cas que no és possible atribuir en aquest cas responsabilitat patrimonial a 
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l’administració, en virtut de l’article 196.1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. Aquest règim determina que, en tot cas, la responsabilitat 
per danys envers tercers derivada de l’actuació d’un contractista quan executa un 
contracte correspon només al contractista, llevat que aquesta actuació sigui causada 
per una ordre de l’administració o d’un projecte redactat per aquesta, cosa que aquí no 
succeeix. 
 
La inequívoca manca de responsabilitat patrimonial fa que no sigui procedent requerir 
l’esmena de les deficiències que puguin afectar la reclamació, conforme a l’art. 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
Sisè. L’Ajuntament, amb la present resolució, no determina que els contractistes hagin 
incorregut en cap responsabilitat civil, sinó que es limita a denegar la pròpia 
responsabilitat i identificar davant del reclamant les persones físiques i/o jurídiques 
davant les quals podrà exercir les accions que en dret corresponguin. 
 
La reclamació no pretén l’acció arbitral de l’art. 196.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local actua 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 
 
ACORDS:  
 
Primer. Denegar la concurrència de responsabilitat patrimonial municipal pretesa 
implícitament a la sol·licitud presentada pel Sr. *** en data 1 d’agost de 2018 (2018-E-
RC-4514).  
 
Segon. Informar al reclamant que, si concorregués alguna responsabilitat per danys, 
aquesta seria de naturalesa civil, no administrativa, i hauria de ser reclamada a la 
contractista de l’obra Artifex Infraestructuras, SL, o a la direcció facultativa en el seu cas, 
tot advertint-lo que aquesta informació no pressuposa cap judici per part de l’Ajuntament 
sobre si concorre o no responsabilitat d’aquests darrers.  
 
Tercer. Notificar aquest decret a la part reclamant i al contractista i direcció facultativa 
de l’obra. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&07/022015017243.pdf&1


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 11 de 38 
 

 

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 

- 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. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
5.1 Acceptació del recurs tècnic per a la realització de l’actuació Pla 
d’Activació i Promoció del Petit Comerç” (exp. 1035/2018) 

  
Primer.- En data 28.03.2018 es sol·licita a la Diputació de Barcelona a través del Catàleg 
2018, el recurs “Estudis de comerç, mercats i fires locals, amb el nom de l’actuació “Pla 
d’Activació i Promoció del petit comerç” 
 
Segon.- En el mes de juliol, la Diputació de Barcelona ens demana que tramitem a través 
del portal de tràmits, una sol·licitud general aprovant el pressupost total del projecte 
(4.124,99 euros) i el 25% de cofinançament que haurà d’assumir l’Ajuntament.  

 
Tercer.- En data 11.07.2018 la interventora municipal signa l’aprovació de la despesa a 
través del portal de tràmits i realitza una retenció de crèdit de l’import corresponent al 
25% de l’import total del pla d’actuació (1.375,00 euros) 
 
Quart.- En data 11.12.2018 la Diputació de Barcelona ens comunica formalment amb 
registre d’entrada 2018-E-RC-7044,  que ens han concedit el recurs tècnic per a la 
realització de l’actuació 18/Y/261999 Pla d’Activació i Promoció del Petit Comerç 
(PAPEC) i que l’empresa adjudicatària del contracte menor de serveis és J3B3 
Economics SL.  
 
Cinquè.- Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència 
delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
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- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic per la realització del Pla d’Activació del Petit Comerç  
i assumir el cost del 25% de l’import total de contracte (1.375,00 euros). 
 
Segon.- Comunicar a l’àrea d’intervenció i tresoreria que converteixin el RC realitzat a 
càrrec de la partida 15 4314 22799 “Altres treballs d’actuació en l’àmbit comercial” amb 
un import de 1.375,00 euros, en un AD.  
 
Tercer .- Tramitar l’acceptació de la concessió a través de l’aplicatiu Portal de tràmits 
(PMT) de la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- 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  
 
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
6.1 Declaració de desert del contracte per l’execució conjunta de les següents 
obres ordinàries: Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la 
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instal·lació de marquesines a la N-141c; Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al Pk. 5+470 de la N-141c; Millora d’un tram del Camí Ral (exp. 
1757/2018) 
 

Primer. Vist que la Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2018, va 
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació ordinària per 
l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de parades d’autobús i 
obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c; Construcció d’un 
pas de vianants semaforitzat al Pk. 5+470 de la N-141c; Millora d’un tram del Camí Ral. 
 
Segon. Atès que la convocatòria de la licitació es va formular mitjançant anunci publicat 
al perfil del contractant en data 10 de desembre de 2018. 
 
Tercer. Atès que segons certificat obrant en l’expedient, durant el termini de presentació 
de proposicions, el qual va finalitzar el dia 31 de desembre de 2018, no hi ha hagut 
concurrència d’ofertes. 
 
Quart. D’acord amb l’article 151.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la qual 
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, “Una licitació no es pot declarar deserta 
quan hi hagi 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. Cinquè. 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. Declarar desert el procediment obert convocat pel contracte per l’execució 
conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de parades d’autobús i obra civil 
necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c; Construcció d’un pas de 
vianants semaforitzat al Pk. 5+470 de la N-141c; Millora d’un tram del Camí Ral, atès 
que no hi ha hagut concurrència de proposicions en el mateix. 
 
Segon. Publicar en el perfil del contractant aquest resolució. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció i als serveis tècnics 
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 
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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  
 
 
 
6.2 Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per 
una activitat de fabricació d’envasos metàl·lics (indústria) que es pretén 
emplaçar a la Carretera de Berga, 183-185-187 del Polígon Industrial Carretera de 
Berga, subsector 2 (exp. 1763/2018) 
 

Primer. Vist l’expedient 1763/2018: 
 
Sol·licitant:   Boixadós Envados metal·lics, SL 
Domicili:  Carrer Lleida, 14. Pol.Ind. La Bòbila 

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
DNI/NIF:   B60519006 
Tipus d’expedient:   Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats 
Activitat: Fabricació d’envasos metàl·lics (indústria). 
Emplaçament: Carretera de Berga, 183-185-187. Pol. Ind. Carretera de Berga  

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
Ref. cadastral:  6140509DG0264S0001DE 6140510DG0264S0001KE 

6140511DG0264S0001RE 
R/E:  2018-E-RC-6723 28/11/2018 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació: 
 
“Que s’emet en relació a la sol·licitud de llicència ambiental de Jordi Valiente Prat en 
representació de la mercantil BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, S.L., amb núm. 
de registre 2018-E-RC-6723 de 28 de novembre. 
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1- Aquest informe té per objecte determinar si l’activitat de fabricació d’envasos 
metàl·lics (industria), que el sol·licitant projecta dur a terme en unes parcel·les situades 
a la Carretera de Berga, 183-185-187,  al polígon industrial de Carretera de Berga i, 
subsector 2, de referència cadastral 6140509DG0264S0001DE, 
6140510DG0264S0001KE i 6140511DG0264S0001RE 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 els terrenys té una superfície del sòl de 834,40 m2 per a 
cadascuna de les tres parcel·les, en total 2.503,20 m2, amb 344,90 m2 per participació 
en el sol de l’espai comú per a cadascuna d eles tres parcel·les, en total 1034,70 m2. 
Segons documentació aportada es preveu una construcció de una superfície construïda 
de 1960,48 m2 totals, 1680,00 m2en planta baixa i 280,48 a planta primera, conforma 
un edifici compacte de forma rectangular, amb una superfície útil de l’activitat en espais 
tancats és de 1.857,74 m2, i 807,04 en patis exteriors. L’activitat té accés per carretera 
de Berga, 183-185-187,  al polígon industrial de Carretera de Berga. 
 
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix: 
A. Planejament aplicable: 
U. Planejament urbanístic general: 
- Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós de Bages: 

o Aprovació definitiva:  
▪ Òrgan: Comissió d’Urbanisme de Barcelona i Conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques. 
▪ Data: 27 de març de 1996 i 11 de març de 1998. 
▪ Publicació: DOGC 24.05.1996 i DOGC 27-3-98 

o Publicació de les normes urbanístiques: 
▪ Òrgan: Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona 
▪ Data: 17 de novembre de 2004 
▪ Publicació: DOGC 8.02.2005 

- Modificació puntual del Pla general d’ordenació que afecta a la reserva de sòl del 
sistema viari en sòl no urbanitzable; delimitació de sòl urbanitzable delimitat 
discontinu i creació de noves subzones en el sector industrial Carretera de Berga I, 
subsector 2, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
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o Aprovació definitiva:  
▪ Òrgan: Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
▪ Data: 27 d’abril de 2006. 
▪ Publicació: DOGC 7.11.2006 

Dos. Planejament urbanístic derivat: 
- Pla parcial urbanístic del sector industrial discontinu Carretera de Berga I, clau 9c, 

subsector 2, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
o Aprovació definitiva:  

▪ Òrgan: Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
▪ Data: 27 d’abril de 2006 i 29 de març de 2007. 
▪ Publicació: DOGC 1.6.2007 

B. Règim urbanístic del sòl.  
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat. 
o Articles de les normes urbanístiques: Condicions generals  art. 71 al 78 del 

PGOM.  
o Plànols d’ordenació: Plànol número 4 de la sèrie B, a escala 1/ 2.000 del 

PGOM. 
Qualificació urbanística:  
o Denominació de la qualificació: Zona seriada de sòl industrial. 
o Clau: 6d1. La parcel·la cadastral forma part de la unitat edificatòria B1. 

(vegeu apartat 12 de l’article reproduït a continuació). 
 

- Determinacions específicament aplicables: 
o Articles de les normes urbanístiques: Art. 5, 6 i 7 del Pla parcial. 
Suspensió de llicències:      Sí. 
Condició de solar. Les parcel·la no té la consideració de solar. Manca el serveis 
urbanístic bàsic de subministrament elèctric  i la recepció de les obres 
d’urbanització. 
Les obres d’urbanització han estat recepcionades parcialment, restant però 
únicament per recepcionar la Rotonda 2, que ja ha estat executada i posada en 
funcionament, i que d’acord a l’article 10 del Pla parcial i als pactes subscrits 
amb l’Ajuntament, AZB SA assumeix l’obligació d’executar i costejar.  
Resta pendent la liquidació definitiva de les obres d’urbanització del sector 
industrial Pla parcial Carretera de Berga I, Subsector 2.  
Usos urbanístics admesos:   
La indústria de categories 1a., 2a. i 3a. en totes les seves modalitats. 
L’ús de bar, restaurant i similars, d’oficines, comercial, educatiu, sanitari-
assistencial, socio-cultural, recreatiu, esportiu i administratiu. 
L’ús comercial (D’acord amb lo disposat a l’article 7.11 d’aquesta normativa) 
L’ús d’habitatge en nombre màxim d’un per instal·lació industrial pels porters o 
vigilants, sempre que la instal·lació industrial tingui un sostre construïble mínim 
de 1.500 m². 

 
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. 
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b) Sobre el compliment de la normativa urbanística de l’edificació: 
a. L’alineació de façana principal tindrà una reculada de 12,80 metres. 
b. Atès que la planta primera ocupa el front de dues de les tres parcel·les deixant 

una alçària lliure de planta baixa inferior als 4 metres que fixa la normativa 
urbanística com a mínima, les tres arcel·les s’hauran d’agrupar en uns de sola 
i no es podran efectuar segregacions sense adequar-se cadascuna de les 
parcel·les resultants a la normativa vigent. 

c) 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 llevat del subministrament elèctric i afronta amb una via que disposa 
d’enllumenat públic i està íntegrament pavimentada, les obres d’urbanització del 
sector no han estat recepcionades.  
Les tres parcel·les formen part del lot de quatre que per acord de la Junta de 
Govern local de 9 d’abril de 2017, núm. 2.2,  s’adjudicaren al Sr. FERRAN 
BOIXADÓS QUINTANA, amb DNI 39294456Z, dins del contracte  administratiu 
especial d’alienació per títol de permuta de les finques següents, totes elles del 
Registre de la Propietat número 4 de Manresa, de conformitat amb l’expedient 
de contractació 1145/2017 aprovat per la Junta de Govern Local el 17 d’octubre 
de 2017. 
El PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS de l’esmentat 
contracte estableix a la clàusula 3.III que “Actualment es troben classificades 
com a sòl urbanitzable delimitat, i encara no han assolit la seva condició de solar, 
ja que no ha finalitzat la gestió urbanística integrada. Tanmateix, perquè 
adquireixin la condició de solar, manca el pagament dels drets elèctrics a 
l’empresa distribuïdora. Aquesta i altres càrregues urbanístiques, si n’hi hagués, 
seran assumides per l’Ajuntament i no repercutiran sobre el propietari. La venda 
es fa lliure de càrregues”. 

d) Classificació de l’activitat industrial. Al tractar-se d’una activitat situada en edifici 
industrial ubicat en sòl industrial situació D, s’admeten categories 1, 2, 3 en horari 
diürn i nocturn, sense limitació de potencia instal·lada en electromotors, amb uns 
valors límits d’immixtió sonors en l’ambient exterior i interior, diürn i nocturn, de 
ED= 65 dba, EN=55 dba, ID=40 DBA i IN=35 dba, o categoria 4 sempre que 
s’apliquin mesures correctores que disminueixin el nivell de pressió sonora, 
vibracions, perillositat per incendis, contaminació d’aigües residuals i 
atmosfèrica. 

 
5- L’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan referència 
els apartats anteriors, no afecta a bens o drets de titularitat municipal. 
 
CONCLUSIÓ. 
 
Primer. L’activitat de fabricació d’envasos metàl·lics (industria), que el sol·licitant 
projecta dur a terme en unes parcel·les situades a la Carretera de Berga, 183-185-187,  
al polígon industrial de Carretera de Berga i, Subsector 2, de referència cadastral 
6140509DG0264S0001DE, 6140510DG0264S0001KE i 6140511DG0264S0001RE 
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. 
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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 16 d’octubre de 2017 va 
acordar aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte 
administratiu especial per l’alienació, mitjançant procediment obert, de vuit finques del 
patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 
2 de Sant Fruitós de Bages, entre les quals es trobava la finca objecte de l’informe 
urbanístic que es porta a aprovació. 
 
Quart.- Atès que les parcel·les municipals es varen adquirir lliures de càrregues 
urbanístiques, d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars contingut en 
l’acord de la Junta de Govern Local citat en punt anterior i que l’assoliment de la condició 
de solar de les citades finques quedava condicionat a la finalització de la gestió 
urbanística integrada, assumint-ne l’Ajuntament les càrregues urbanístiques associades 
pendents a la data d’aprovació del citat Plec. 
 
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 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per a l’activitat 
de fabricació d’envasos metàl·lics (indústria), que es pretén emplaçar a la Carretera de 
Berga, 183-185-187 del Polígon Industrial de Carretera de Berga, subsector 2. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
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_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
7.1 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1860/2018) 
 

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 7257/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
Es proposa a la Regidora de serveis socials elevi a la Junta de Govern Local el següents. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 160,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.  
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma  
de Pagament 
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25/2018 1860/2018 *** 
 

160,00€ Material 
Escolar 

Compte corrent  
Escola Pla  
del Puig 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
8. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
8.1 Actualització de les dades de l’Associació de Brocanters i Col·leccionistes 
del Bages, al Registre municipal d’entitats i associacions (exp. 1882/2018) 
  

Primer. Mitjançant instància presentada per Jose Pujol Escalé, que diu actuar en 
representació de l’Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages amb registre 
d’entrada 2018-E-RC-7325 del 20 de desembre del 2018 s’informa del canvi de la Junta 
directiva, aportant documentació corresponent al certificat de la nova Junta directiva 
amb la finalitat d’actualitzar les dades de l’entitat al Registre municipal d’entitats. 
 
Segon. Atès de l’Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages consta inscrita al 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 53476 del registre 
de Barcelona i al Registre municipal d’entitats i associacions. 
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Tercer. Vist el Reglament del registre municipal d’entitats i associacions, aprovat pel Ple 
en data 15 de desembre de 2010 (BOP de 8.3.2011), modificat per acord del Ple d’11 de 
desembre de 2013 (BOP de 28.2.2014), i en concret allò establert en els articles 6.1 i 
6.4 relatiu a les modificacions del Registre. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua 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 proposa al regidor de cultura que elevi a la Junta de Govern Local 
els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Prendre coneixement i inscriure al Registre municipal d’entitats i associacions, 
la composició de la nova Junta directiva de l’Associació de Brocanters i Col·leccionistes 
del Bages amb NIF: G 66170598 segons les dades bàsiques següents: 
 
Junta Directiva: 

Jose Antonio Saldaña Benzal (President), Xavier Ledesma Boix (Secretari), Mercè 
Padrós Luengo (Vocal) 

 
Segon. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant. 
 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Prèvia declaració d’urgència, apreciada per unanimitat dels regidors presents , 
s’acorda la inclusió a l’ordre del dia dels següents assumptes:  
 
S1 Reclamació de responsabilitat patrimonial: resolució del procediment (exp. 
1161/2018) 
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Primer. En data 31 de juliol de 2018, va tenir entrada al registre municipal reclamació 
per responsabilitat patrimonial de l’administració formulada mitjançant instància 
presentada pel Sr. ***, en la representació abans indicada, (inscrita amb número de 
registre 2018-E-RC-4498) prenent-se en consideració aquesta data a efectes del 
còmput de terminis previstos per aquest tipus de procediment.  
 
Segon. En data 9.10.2018 es va emetre proposta de resolució de l’instructor en 
procediment tramitat de forma simplificada d’acord amb l’article 96 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Tercer. En data 19 d’octubre de 2018 va tenir entrada al registre municipal escrit 
d’al·legacions presentat pel sr. ***, representant de la part reclamant, (inscrita amb 
número de registre 2018-E-RC-5941).  
 
Quart. Durant l’anàlisi de les al·legacions presentades per la part reclamant i en el 
desenvolupament de la instrucció del procediment, es va considerar necessari  modificar 
la forma de tramitació abreujada del procediment per tramitació ordinària, en  els termes 
permesos per l’article 96.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, emetent-se provisió d’instrucció 
en aquest sentit en data 27 de novembre de 2018 que fou degudament notificada a la 
part reclamant i a la companyia asseguradora municipal.  
 
Cinquè. La companyia asseguradora de l’Ajuntament ha presentat escrit en data 
17.12.18 (RE 7186) de posicionament envers la reclamació considerant que, a la vista 
de la documentació obrant a l’expedient, l’entitat local no hauria d’assumir 
responsabilitat respecte del sinistre, tenint en compte que prèviament a l’accés a la zona 
on s’ubica el lloc de l’accident existeix senyalització d’advertència respecte a la 
presència de fauna salvatge referida al vial N-141b des d’on s’accedeix a la via on es va 
produir l’accident, pel que al seu entendre manca el nexe causal indispensable per 
imputar responsabilitat a l’Ajuntament.   
 
Sisè. Es considera que les al·legacions presentades per la part reclamant no poden fer 
variar el contingut de la proposta de resolució emesa inicialment per aquesta instrucció, 
segons informe analitzant la qüestió que s’incorpora com fonamentació de la present 
resolució  (annex I). 
 
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: 3 de juliol de 2015. 

 
ACORDS: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per la part reclamant i, en 
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conseqüència, desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial identificada a la 
part expositiva,  per manca de nexe causal entre el dany i l’actuació de l’administració, 
segons l’informe de resolució d’instrucció que s’incorpora com annex a efectes de 
fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la reclamant i a l’asseguradora municipal. 
 
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. Informe jurídic sobre les al.legacions presentades i proposta de resolució.   
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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.  Acceptació a l’annexió de l’Ajuntament als annexos 2, 4, 6 i 7 del protocol 
general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per la coproducció de 
programes de radio. 
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2018 la Xarxa Audiovisual Local S.L. va publicar la 
circular 20/2018 obrint el procés per presentar sol·licituds per la coproducció conjunta 
amb ràdios municipals de continguts divulgatius i informatius, per contribuir en la missió 
de comunicació de servei públic d’aquestes emissores. 
 
Atès que l’Ajuntament, d’acord amb la petició de programació feta per l’Associació Ràdio 
Sant Fruitós, va presentar tota la documentació pertinent, dintre de termini, per sol·licitar 
aquesta coproducció conjunta amb la Xarxa Audiovisual Local, S.L. 
 
Atès que el 20 de desembre de 2018 la Xarxa Audiovisual Local, S.L. va acceptar la 
coproducció conjunta del programa proposat per l’Ajuntament “Esport i punt”. 
 
Atès que posteriorment Ona Bages i la direcció de Ràdio Sant Fruitós proposen que 
l’Ajuntament entri en un magazín territorial que es realitza juntament amb altres ràdios 
municipals, també coproduït per la Xarxa Audiovisual Local, S.L. però sense cost per 
l’Ajuntament.  
 
Vist el cost del programa de 12.500 euros, la Xarxa Audiovisual Local, S.l. proposa fer-
se càrrec del 20% i l’Ajuntament el restant 80% d’acord amb el pressupost de 2019, i 
que l’Ajuntament entri en el magazín territorial sense que tingui cap cost per part 
d’aquest donat que l’aportació la posa la Xarxa Audiovisual Local, S.L. . 
 
Atès que per tal de poder confirmar la coproducció conjunta, previ firma del contracte, 
des de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. es demana l’adhesió per part de l’Ajuntament 
als annexos 2,4,6 i 7 del seu Protocol General.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

• Òrgan delegant: alcalde 

• Decret de delegació: decret número 2015-0480 
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• Data de delegació: 18 de juny de 2015 

• Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
ACORDS:  
 
Primer. Confirmar l’acceptació de la coproducció conjunta amb la Xarxa Audiovisual 
Local, S.L. pel programa “Esport i punt” i dels magazins territorials, prèvia adhesió als 
annexos 2,4,6 i 7 del seu Protocol General que es poden consultar en el document 
adjunt, el qual també inclou l’informe del tècnic de Comunicació. 
 
Segon. Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament per la signatura del contracte de 
coproducció conjunta amb la Xarxa Audiovisual Local, S.L. 
 
Tercer. Notificar el present acord en els termes requerits a les àrees de Comunicació i 
Tresoreria municipals, i a la Xarxa Audiovisual Local S.L. . 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a al 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  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 9:55 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 38 de 38 
 

 

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 

 
 
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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