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

Núm.: .......................................... 3/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ..................... 4 de febrer de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Xavier Racero Esquius, per absència de l’Alcalde 
 
Regidors/es:, Sr. Joan Carles Batanés Subirana i Sr. Tomàs Casero García, Sra. Cristina 
Murcia Caraballo, Sra. Mònica Cruz Franch.  
 
Excusa la seva assistència: - 
 
També hi assiteixen: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés.  
 
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 7 de febrer de 2019, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Xavier Racero Esquius, primer Tinent d’Alcalde, com a Alcalde accidental, per 
absència sobrevinguda de l’Alcalde, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, l’Alcalde, Sr. Joan Carles Batanés Subirana, 
s’incorpora a la sessió al punt sobrevingut 4 de l’ordre del dia.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes 
sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

1. Correcció d’errada material en l’acord número 2 
de la Junta de Govern Local de 17 de desembre 
de 2018 

601/2017 5 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

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 22 de gener de 2019 

80/2019 16 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 16 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

4.1 Renovació del Programa de Punts d’Informació 
Turística a través del document d’adhesió  

195/2019 21 

4.2 Donar compte de les assignacions percebudes 
per l’impost sobre les estades en establiments 
turístics corresponents al quart trimestre de 
2017 i primer trimestre de 2018 i els canvis en 
la justificació anual 

320/2018 30 

4.3 Aprovació de la pròrroga del contracte del servei 
de disseny, organització, comunicació i 
producció executiva de l’esdeveniment BENET 
GAMES. 

614/2017 32 

5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

5.1 Aprovació del procés selectiu per la creació 
d’una borsa de treball d’educadors/es socials. 

179/2019 36 

6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

6.1 Atorgament de llicència per tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos: concessió 
de llicència (900164001663942) 

111/2019 43 
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6.2 Atorgament de llicència per tinença i conducció 

de gossos potencialment perillosos: concessió 
de llicència (941000021383010) 

128/2019 46 

6.3 Procediment sancionador en matèria de trànsit: 
sobreseïment i arxiu de procediment 
administratiu sancionador per resolució 
adoptada en via judicial (denúncia AD 0411 – 
expedient WTP 1800000355) 

149/2019 50 

6.4 Procediment sancionador en matèria de trànsit: 
Sobreseïment i arxiu de procediment 
administratiu sancionador per resolució 
adoptada en via judicial (denúncia AD 0459 – 
expedient WTP 1800000362) 

193/2019 51 

6.5 Procediment sancionador en matèria de trànsit: 
imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 
19004055) 

1043/2018 53 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

7.1 Emissió d’informe de compatibilitat urbanística 
en sentit favorable per una activitat de 
magatzem i oficina que es pretén emplaçar 
Carrer del Coll, 32-34, Polígon Ind. Santa Anna 
III 

1076/2017 57 

7.2 Aprovació de l’adjudicació de les obres 
contingudes en el projecte de condicionament 
de pista esportiva de Pineda. 

1483/2018 62 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

8. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

8.1 Denegació de concessió d'ajudes d'urgència 
social. 

138/2019 
139/2019 

65 

8.2 Denegació de concessió d'ajudes d'urgència 
social. 

140/2019 66 

8.3 Prestació del servei d’atenció domiciliària en la 
modalitat de servei de teleassistència 

1805/2018 
1835/2018 
142/2019 
143/2019 

67 

9. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

9.1 Assabentar de la baixa de l’Associació Renova’t 
Dona 

199/2019 70 
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9.2 Autorització per a la utilització de vehicle elèctric 

destinat a serveis generals marca RENAULT 
ZOE LIFE, amb matricula 4219-KLX per al 
desplaçament de la Pubilla i l’Hereu de Sant 
Fruitós de Bages 

1431/2018 70 

9.3  Contracte especial d'arrendament dels baixos 
de l'immoble situat a la ctra. Vic 66. 

888/2018 (*) 72 

10. ÀREA D’ENSENYAMENT   

10.1 Assabentar i aprovar la despesa del Programa 
Anem al teatre, curs 2018-2019 

1853/2018 79 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS    

S1 Aprovar la convocatòria i les bases de 
concessió d’ajuts socials a famílies i persones   
empadronades a Sant Fruitós de Bages 
(usuaris dels serveis socials, 2019) 

191/2019 81 

S2 Aprovació de la pròrroga del contracte del servei 
d’inspecció i control de les prestacions de servei 
de manteniment integral dels serveis tècnics 
facultatiu del subministrament i tecnologia per la 
millora energètica de l’enllumenat públic i 
semàfors 

973/2016 85 

S3 Aprovació del Modificat d’obra núm. 1 i Modificat 
d’obra núm. 2 del Projecte d’execució de la 1a 
fase de les obres ordinàries de reurbanització 
del carrer Padró. 

1367/2016 86 

S4 Autorització de parada al mercat setmanal de 
Torruella de Baix per a l’exercici de venda no 
sedent 

1737/2018 96 

S5 Denegació d’ajudes d’urgència social 1765/2018 98 

S6 Aprovació del contracte menor de 
subministrament per adquisició de plaques de 
gual (500) 

198/2018 100 

 
(*)  DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest punt, que es trobava inclòs al decret de 

convocatòria com a punt 2.1 de l’ordre del dia, es trasllada a la posició que li pertoca per 

no ser un assumpte delegat de Ple (punt 9.3 de l’àrea de Cultura i Festes), la qual cosa 

també modifica tota la numeració posterior.   
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
1. Correcció d’errada material en l’acord número 2 de la Junta de Govern 
Local de 17 de desembre de 2018 (exp. 601/2017) 
 

Primer.- Atès que s’ha detectat l’existència d’un error material en l’informe emès pels 
serveis tècnics, adjunt a l’acord número 2 de la Junta de Govern Local de 17 de 
desembre de 2018. 
 
Segon.- Vist que des dels serveis tècnics municipals s’ha emès un nou informe corregint 
aquesta errada material, el qual s’annexa al present. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Esmenar l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2018, 
amb un nou informe adjunt emès pels serveis tècnics, en el sentit que  
 
On diu: 
 
“En conclusió, la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor que tracta el 
present informe referent a la única proposta presentada en el procediment obert per a 
la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al desenvolupament d’una 
activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic d’estada d’autocaravanes és d’una puntuació 
de 26 punts, segons el següent detall:” 
 
Ha de dir: 
 
“En conclusió, la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor que tracta el 
present informe referent a la única proposta presentada en el procediment obert per a 
la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al desenvolupament d’una 
activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic d’estada d’autocaravanes és d’una puntuació 
de 24 punts, segons el següent detall:” 
  
Segon. Notificar als interessats els presents acords. 
 
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. 
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ANNEX: INFORME EMÈS PEL SERVEIS TÈCNICS 
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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  
 
 
 

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 22 de gener de 2019 (exp. 80/2019) 
 

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  
 
 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 59/2019) 
 

 

NÚM. DATA EXPEDIENT ASSUMPTE 

2019-0031 
16/01/2019 
15:05 

105/2018 

Aprovació de les factures i abonaments 
en relació al contracte Lot 1 elaboració 
del cens de parcel·les i Lot 2 
manteniment de parcel·les 

2019-0032 
16/01/2019 
15:05 

1403/2018 
Aprovació de la factura corresponent a la 
instal·lació de rètols en Polígons 
Industrials 

2019-0033 
17/01/2019 
10:53 

501/2017 
Targeta núm. 17 recàrrega vehicles 
elèctrics 
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2019-0034 
17/01/2019 
11:01 

44/2019 
Aprovació de liquidacions tributàries 
corresponents a la renovació de 
llicències d'autotaxi per l'exercici 2019 

2019-0035 
17/01/2019 
11:03 

154/2019 
Mesures d'intervenció d'armament de la 
Policia Local respecte a reincorporació 
d'agent (TIP 1034) 

2019-0036 
17/01/2019 
11:06 

776/2016 
Decret convocatòria CMC 28.01.2019 

2019-0037 
17/01/2019 
11:13 

1716/2018 
Citació per revisió examen procés borsa 
tècnic auxiliar joventut segons petició 
aspirant 

2019-0038 
17/01/2019 
11:17 

836/2015 
Convocatòria Consell Assessor 
Urbanístic el 31 gener 2019 

2019-0039 
17/01/2019 
11:24 

844/2018 
Citació aspirant procés OPO educadores 
llar d'infants per revisió examen a 
sol·licitud d'interessada 

2019-0040 
17/01/2019 
11:58 

68/2019 
Comunicació de cessament d'activitat 

2019-0041 
17/01/2019 
12:02 

80/2019 
Convocatòria i ordre del dia de la Junta 
de Govern Local pel dia 22 de gener de 
2019 

2019-0042 
17/01/2019 
12:09 

1712/2018 
Citació aspirant procés creació borsa 
administratius/ves revisió prova 

2019-
00431 

17/01/2019 
12:37 

159/2019 
Canvi de finançament quadre inversions 
1/2019 

2019-0044 
18/01/2019 
7:41 

150/2019 
incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (multes) relació 
19002247 

2019-0045 
18/01/2019 
7:43 

151/2019 
incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (multes) relació 
19003064 

2019-
00462 

18/01/2019 
13:06 

358/2018 
Projecte de nomenclàtor i de numeració 
del nucli residencial de les Brucardes - 
aprovació definitiva del projecte 

2019-0047 
18/01/2019 
14:14 

700/2018 
Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència corresponent al mes de 
desembre 2018 

2019-0048 
18/01/2019 
14:14 

601/2015 

Aprovació de la factura 18112 
corresponent als honoraris meritats en el 
marc del contracte menor de servei per la 
redacció de diverses figures de 
planejament i gestió urbanística 

                                                 
1 Diligència per esmenar peu de signatures erroni 
 
2 Diligència per fer constar l’anul·lació d’aquest decret i substitució pel decret 2019-0054 
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2019-0049 
18/01/2019 
14:14 

601/2015 

Aprovació de les factures 18113 i 18114, 
corresponents als honoraris meritats en 
el marc del contracte menor de servei per 
la redacció de diverses figures de 
planejament i gestió urbanística 

2019-0050 
21/01/2019 
7:41 

1716/2018 
Citació per revisió examen procés borsa 
tècnic auxiliar joventut de candidat 

2019-0051 
21/01/2019 
7:43 

172/2019 
Compareixença en recurs contenciós 
administratiu 

2019-
00523 

21/01/2019 
7:44 

160/2019 

Aprovació del contracte menor per a la 
reposició i reforma de la instal·lació de 
climatització de les oficines de les àrees 
de Serveis Socials i Salut, i de Cultura, 
Esports i Ensenyament (C. Padró,72-74 
baixos). 

2019-0053 
23/01/2019 
11:26 

1646/2016 
Tràmit audiència 

2019-0054 
23/01/2019 
13:13 

358/2018 
Aprovació definitiva del projecte 
nomenclàtor i numeració de les 
Brucardes 

2019-0055 
23/01/2019 
13:19 

155/2019 
Aprovació convocatòria i bases d'una 
borsa d'educadors/es de la llar d'infants 

2019-0056 
23/01/2019 
14:55 

178/2019 
Pagament entrades sortida al teatre 
victòria per veure “hits”, el 2 de març de 
2019 -- 

2019-0057 
23/01/2019 
14:59 

1103/2015 

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

2019-0058 
24/01/2019 
11:28 

77/2018 

Llicència ambiental presentada per 
Funeraria de mascotes Celamic, SL per 
una activitat d'incineració d'animals 
domèstics al c.Puigmal, 26 

2019-0059 
24/01/2019 
11:29 

145/2019 

Contracte de creació artística 
multidisciplinar denominada "Els drets 
humans d'Abel Azcona": adjudicació i 
aprovació del text del contracte 

2019-0060 
24/01/2019 
11:36 

65/2019 

Resolució de sol·licitud d'accés a 
antecedents POUM i acta CAU 15 
novembre al regidor Roger Grandia 
Borràs 

                                                 
3 Diligència per fer constar que el Decret 2019-0052 ha estat esmenat pel Decret 2019-0081, el qual 
adjunta un informe-proposta que hi mancava en aquell 
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2019-0061 
24/01/2019 
11:41 

1875/2018 

Sol·licitud de tarifa reduïda de la quota 
mensual de la Llar d'Infants municipal Les 
Oliveres, curs 2018-2019, per situació de 
dificultat econòmica familiar. 

2019-0062 
25/01/2019 
10:33 

1610/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0063 
25/01/2019 
10:36 

1609/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0064 
25/01/2019 
10:59 

1608/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0065 
25/01/2019 
11:03 

1660/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0066 
25/01/2019 
11:10 

200/2019 
Incoació procediment sancionador trànsit 
(multes - relació 19004744) 

2019-0067 
25/01/2019 
11:17 

1727/2018 
Ocupació de domini públic: Festa Major 
d'Hivern 2019: desestimació de sol·licitud 

2019-0068 
25/01/2019 
11:26 
 

201/2019 

Sobre l’aprovació de despesa, 
reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagament corresponents a la relació de 
factures número de relació O/2018/301 
de la Fundació Ampans. 

2019-0069 
28/01/2019 
10:10 

50/2019 
Reconeixement de triennis ---- PER 
REVISAR A PARTIR D’AQUÍ 

2019-0070 
28/01/2019 
10:18 

1336/2018 

Aprovació de l’acta de recepció del 
contracte menor d’obres per executar els 
treballs de reasfaltament de carrers any 
2018 Fase 2 

2019-0071 
28/01/2019 
18:43 

208/2019 
Aixecament de Reparament XXX 

2019-0072 
28/01/2019 
18:44 

1806/2018 

Aprovació abonament rebuts IBI de 
l’exercici 2018 del terreny cedit a 
l’Ajuntament com a pàrquing municipal 
d’ús públic 

2019-0073 
28/01/2019 
18:45 

118/2019 
Aprovació abonament rebuts IBI de 
l’exercici 2018 del terreny cedit a 
l’Ajuntament com a pàrquing d’ús públic 

2019-0074 
28/01/2019 
18:46 

1509/2017 
Processos participatius 

2019-0075 
28/01/2019 
19:57 

210/2019 
Compareixença de recurs contenciós 
administratiu 447/2018-A (JCA 14) 

2019-0076 
28/01/2019 
19:59 

184/2019 
Gestió respecte a vehicle abandonat 
(acta 21/2019: B-2154-TS): termini per 
al·legacions requeriment retirada vehicle 

2019-0077 
28/01/2019 
20:00 

106/2019 
Gestió respecte a vehicle abandonat 
(acta 15/2019: 4284-BLM): termini per 
al·legacions requeriment retirada vehicle 
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2019-0078 
28/01/2019 
20:03 

108/2019 
Gestió respecte a vehicle abandonat 
(acta 16/2019: 8304-BVH): termini per 
al·legacions requeriment retirada vehicle 

2019-0079 
28/01/2019 
20:04 

1549/2018 

Pròrroga termini atorgament escriptura 
per formalització Contracte administratiu 
especial per l’adquisició del dret de ple 
domini de la finca “Can Figueras” i béns 
mobles annexos al seu interior 

2019-0080 
29/01/2019 
7:42 

1836/2018 
Ordres d'execució 

2019-0081 
29/01/2019 
7:44 

160/2019 
Contractacions d'obres 

2019-0082 
29/01/2019 
11:17 

218/2019 

Compensació de deutes BRICDEU 10, 
S.L. (garantia) 
DECRET REGIDOR SERVEIS 
ECONOMICS 

2019-0083 
29/01/2019 
12:26 

202/2019 
Devolució de la liquidació ingressada per 
la no disponibilitat d’ocupació de la sala 
de plens 

2019-
00844 

29/01/2019 
12:26 

218/2018 
Beques esportives a esportistes no 
professionals de SFB, 2018. 

2019-
00855 

29/01/2019 
12:38 

219/2018 
Subvenció nominativa (conveni) amb FC 
Fruitosenc, exercici 2018 

2019-0086 
29/01/2019 
14:00 

1713/2018 
Personació com acusació particular en 
procediment penal per delicte d'incendi 
forestal 

2019-0087 
29/01/2019 
14:53 

47/2019 
Aprovació despesa de la nòmina 
corresponent al mes de GENER 2019 

2019-0088 
29/01/2019 
14:53 

48/2019 
Aprovació gratificacions, hores 
extraordinàries i altres realitzats durant el 
mes de desembre (nòmina gener) 

 
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
 

                                                 
4 Diligència d’error material en redacció de peu de signatura i títol 
5 Diligència d’error material en redacció de peu de signatura i títol 
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
4.1 Renovació del Programa de Punts d’Informació Turística a través del 
document d’adhesió  (exp. 195/2019) 
 

Primer.- La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages impulsen el 
Programa de Punts d’Informació Turística (PIT). El PIT és un programa que vol dotar a 
la comarca del màxim nombre de Punts d'Informació Turística complementaris on el 
turista tingui possibilitat de ser informat de l'oferta turística existent i rebre suport en 
l'organització de la seva estada. 
 
Segon.- Aquest programa va dirigit a establiments (públics o privats) que tinguin contacte 
directe amb el turista: allotjaments, restaurants, biblioteques, empreses de guiatge, 
Oficines d'Atenció Ciutadana, etc. La implantació d'aquest projecte permet els 
participants donar resposta a les peticions d'informació turística de forma solvent, 
contrastada i acurada; conèixer i establir relació amb altres equipaments turístics; 
millorar la proposta de producte turístic individual a través de la creació de producte 
combinat amb altres equipaments; etc. 
 
Tercer.- En data 3.4.2017 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar per Junta 
de Govern Local l’adhesió al programa de Punts d’Informació Turística amb l’assistència 
a 5 sessions repartides en diferents mesos durant el 2017.   
 
Quart.- El 14 de desembre de 2017, en un acte a la Seu de Manresa, ens van atorgar 
els certificats que acrediten l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages com a Punt 
d’Informació Turística.   
 
Cinquè.- En data 5.2.2018 s’aprova per Junta de Govern Local la renovació 2018 al 
programa de Punts d’Informació Turística.  
 
Sisè.- Durant el mes de gener, el Consell Comarcal del Bages ens comunica que si 
volem renovar l’acreditació com a Punt d’Informació Turística hem de signar el document 
de renovació i prendre el compromís de:  
 

• Assistir al cicle formatiu  

• Informar de l’oferta turística del territori 

• Orientar al visitant en la seva estada 

• Ser prescriptor de l’oferta turística i incentivar la visita  

• Tenir coneixements actualitzats sobre tota l’oferta turística comarcal i del 
Geoparc 

• Distribuir el material promocional i sol·licitar-ne més exemplars en cas que 
s’exhaureixin 

• Incorporar dins la mesura del possible alguna millora anual en relació el 
geoturisme o la visualització del Geoparc. 
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Setè.- Vist l’informe emès per la tècnica de promoció econòmica en data 24.1.2019 que 
valora positivament la renovació, obrant a l’expedient. 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència  delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Signar la renovació del Programa de Punts d’Informació Turística a través del 
document d’adhesió (Annex). 
 
SEGON.- Atendre els compromisos per part de l’Àrea de Promoció Econòmica que es 
detallen a la part expositiva. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Bages. 
  
QUART.- Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre recurs  
ajustat a dret. 
 
S’adjunten a aquesta proposta d’acord els següents documents:  
 
Annex :  

 
 
INFORME  
Renovació del Programa de Punts d’Informació Turística (PIT) 
 
CARTA DE SERVEIS (RENOVACIÓ) 2019 PROGRAMA PUNTS D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA I CENTRES COL·LABORADORS GEOPARC  
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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  
 
 
4.2 Donar compte de les assignacions percebudes per l’impost sobre les 
estades en establiments turístics realitzada durant el semestre d’hivern 2017 i els 
canvis en la justificació anual (exp. 320/2018) 

 
Primer.- Vist el què disposa la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni, estableix a l’article 49,2.a) que s’ha de destinar a les administracions locals un 
mínim del 50% de la recaptació del Fons per al foment del turisme. 
 
Segon.- En data 06.11.2018, la Direcció General de Turisme, depenent del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va enviar comunicació a aquest 
Ajuntament a través de la plataforma EACAT 2018-E-RC-6245. 
 
Tercer.- En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació de l’import de   
5.359,95€ corresponent a la recaptació de l’Impost per estada en establiments turístics 
(IEET), realitzada durant l’octubre de 2017 a març de 2018. 
 
Quart.- Vist que en l’esmentada llei s’estableix que els imports de l’assignació en 
concepte dels FFT s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixin alguns 
dels objectius establerts a l’article 49.1 (la promoció turística de Catalunya; l’impuls del 
turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, la preservació, la recuperació  
i el millorament dels recursos turístics; el foment, la creació i el millorament dels 
productes turístics; el millorament dels serveis de control i inspecció sobre els 
establiments i equipaments turístics i, el desenvolupament d’infraestructures i serveis 
relacionats amb el turisme,  
 
Cinquè.- Vist que ens comuniquen que excepcionalment, tenint en compte 
l’endarreriment en el pagament del semestre d’Hivern 2017 i l’entrada en vigor el 9 de 
març d’enguany de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
la contractació i execució de les actuacions previstes amb els crèdits del Semestre 
d’Hivern 2017 (4art trimestre de 2017 i 1er trimestre de 2018), es podrà allargar fins el 
mes de maig de 2019 i la justificació de les actuacions realitzades amb els crèdits rebuts 
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dels semestres d’Estiu 2017 i d’Hivern 2017, s’haurà de presentar entre l’1 i el 30 de 
juny de 2019. 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència  delegada 
següent: 

 
Òrgan delegant: Alcalde 
Data de delegació: 18 de juny de 2015 
Numero decret: 480 
Publicació al BOPB: 03 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar l’assignació de l’IEET corresponent al quart trimestre de 2017 i 
primer trimestre de l’any 2018 realitzada per part de la Direcció General de Turisme cap 
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per un import total de 5.359,95 €. 
 
SEGON.- Prendre el compromís de justificar entre el 1 i el 30 de juny de 2019 mitjançant 
certificat d’intervenció i a través de la plataforma EACAT davant la Direcció General de 
Turisme la recaptació del fons a través d’actuacions que persegueixin algun dels 
objectius de l’article 49.1 de la Llei 5/2017.    
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les àrees municipals d’Intervenció i Tresoreria, 
per al seu coneixement.  
  
QUART.- Declarar que: 

 
- Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
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4.3 Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de disseny, organització, 
comunicació i producció executiva de l’esdeveniment BENET GAMES (exp. 
614/2017) 
 
Primer. Mitjançant decret d’alcaldia de data 4 de juliol de 2017, es va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa Ocisport Serveis Esportius SL., CIF B-62872338, el contracte 
del servei de disseny, organització, comunicació i producció executiva de l’esdeveniment 
BENET GAMES.  
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 10 de juliol de 2017, i d’acord amb 
la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en dos anys, amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Albert Balcells Padulles, en 
representació de l’empresa Ocisport Serveis Esportius, SL (registre d’entrada 2018-E-
RC-7390) de 27/12/2018), en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la 
pròrroga del contracte. 
 
Quart. D’acord amb l’informe adjunt com a annex 1 emès per la tècnica de promoció 
econòmica, des de l’ajuntament es té la voluntat de donar continuïtat al servei contractat. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de disseny, organització, 
comunicació i producció executiva de l’esdeveniment BENET GAMES. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima del contracte per la prestació del servei 
adjudicat per l’import de 38.792,98 € (IVA exclòs) més 21% d’IVA, total 46.939,50 (IVA 
inclòs), aquest import inclou també l’import de 15.000,00 € (IVA inclòs) en relació amb 
el festival de microcàmeres  “Real Video Stories” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
15 341 22699. 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la tècnica de promoció 
econòmica, i a la Intervenció-Tresoreria municipal.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

 
 
Annex1: Informe de la tècnica de promoció econòmica 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
  
5.1 Aprovació del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball 
d’educadors/es socials (exp. 179/2019) 
 

Primer.- Donat que actualment no es troba vigent cap borsa de treball d’educadors/es 
socials i atès que es fa necessari la cobertura d’un lloc de treball per renúncia de la 
titular, es fa necessari realitzar els tràmits oportuns per l’aprovació de la corresponent 
convocatòria i bases, per tal que el servei no es vegi afectat, per procediment d’urgència. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per crear 
una borsa de treball d’educadors/es socials, mitjançant oposició, per procediment 
d’urgència. 
 
Segon.- Inserir anunci informatiu del procés al Butlletí Oficial de la Província, publicar 
les bases al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web 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 
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ajustat a dret. 
 
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’EDUCADORS/ES SOCIALS MITJANÇANT OPOSICIO. 

 
Primera.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és crear una borsa de treball d’educadors/es socials, 
mitjançant oposició, d’acord amb el que estableix l’article 94 i següents del Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, articles 10.2 i 55 i següents de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
per la Llei 5/15, de 30 d’octubre. 
 
Segona.- Funcions. 
 
Les principals funcions del lloc de treball són les següents: 
 

- Detectar les situacions d’alt risc social o d’exclusió, realitzant programes de 
prevenció, així com detectar les demandes i necessitats a nivell educatiu, 
principalment als àmbits de la infància, adolescència i joventut, i dels de la 
intervenció en medi obert. 

- Atendre i analitzar les demandes dels usuaris en matèria de Serveis Socials 
(joves i famílies), que arriben des del  medi obert. 

- Elaborar, portar el seguiment i avaluar els plans de treball educatius 
individualitzats. 

- Informar, orientar i assessorar sobres les prestacions i recursos socials que pot 
facilitar la intervenció educativa de la població. 

- Tramitar les propostes pertinents per la derivació de casos específics als Serveis 
d’Atenció Especialitzada. 

- Coordinar diferents activitats que promou aquesta àrea de serveis socials. 
- Proposar a nivell escolar la realització de programes d’actuació per cobrir les 

necessitats detectades en els estudiants (drogues, sexualitat, etc.), adreçats tan 
a professors com a alumnes. 

- Relacionar-se o tenir contacte amb altres professionals de serveis socials que 
estiguin implicats en alguns casos comuns. 

- Coordinacions periòdiques amb els centres d’ensenyament del municipi. 
- Exercir la professió d’educador/a social en l’àmbit municipal. 
- Crear i dissenyar espais/activitats comunitàries d’acció educativa dirigits a 

diferents àmbits de la població i col·lectius específics, especialment els de més 
dificultats d’adaptació social, que afavoreixin la socialització i el creixement 
personal i comunitari de les persones. 

- Assistir a reunions setmanals amb la resta de l’equip d’atenció primària. 
- I, en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció. 
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Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment del 
nomenament, els requisits següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de l’Estatut 
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals 
d’altres estats. 

b) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. 
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa. 
d) No haver estat separat del servei per resolució disciplinària ferma de qualsevol 

administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici 
de les funcions públiques. 

e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en l’article 
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les 
administracions públiques. 

f) Estar en possessió del títol de Diplomat o Graduat en Educació Social, o 
equivalent, i/o acreditació de l’habilitació per a l’exercici segons allò determinat 
a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de 
Creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Els 
aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger, hauran d’estar en possessió 
de la corresponent credencial d’homologació o en el seu cas del corresponent 
certificat d’equivalència. 

g) Acreditar el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas 
de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de 
llengua catalana. 
 

Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies. 
 
4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en el 
registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels 
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i 
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents: 
 

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no 
tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la 
nacionalitat. 

b) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació 
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat f) 
de la base tercera. 

c) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de 
la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de 
llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la 
secretaria de política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats 
de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de 
quedar exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua 
catalana.  

d) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons 
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el 
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moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas 
que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per 
prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés 
bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en 
aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de 
lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 

 
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu). 
En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de 
Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic 
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no 
acabi el termini de presentació d’instàncies. 
 
Cinquena.- Llistat d’admesos i exclosos. 
 
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim de 
15 dies, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es 
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, del termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/de les 
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i 
l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI. 
 
Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 10 dies hàbils per a 
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva 
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error. 
 
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error 
imputable que  hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la 
convocatòria. 
 
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la. 
 
Sisena.- Tribunal qualificador 
 
El Tribunal Qualificador estarà format per: 
 

- President/a, o llur suplent. 
- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra 

administració local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a 
l’accés al lloc de treball de la convocatòria, o llurs suplents. 
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- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent. 
 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres titulars o suplents, indistintament. 
 
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran 
recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de 
la Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es 
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls 
sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà 
constar a l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva 
actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota 
la direcció de l’òrgan de selecció. 
 
El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i 
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació 
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el 
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot 
allò no previst a les bases. 
 
Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència 
als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la 
informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén 
als/les assessors/es. 
 
En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè 
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les 
peticions sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els dubtes 
sobre la capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies de la 
plaça convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració 
multiprofessional competents. 
 
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu. 
 
FASE D’OPOSICIÓ. 
 
1.- PROVA DE CATALÀ 
 
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la 
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i a la pàgina web 
municipal. 
 
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu. 
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2.- PROVA DE CONEIXEMENTS 
 
Prova pràctica 
 
Consistirà en un o més casos pràctics a proposta del Tribunal, de caràcter eliminatori, 
per apreciar la capacitat dels/les aspirants, que versarà sobre les tasques del lloc de 
treball descrites a la base segona. El tribunal pot disposar que cada aspirant o algun 
dels aspirants llegeixin el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns. 
 
Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran 
eliminats del procés selectiu. 
 
Vuitena.- Llista d’aprovats  
 
Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que formen 
part de la borsa de treball, per ordre de puntuació. 
 
Novena.- Funcionament de la borsa de treball. 
 
El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal 
podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l. 
El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i 
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, 
restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es 
produeixi la necessitat de contractació temporal per a una plaça d’educador/a social. La 
duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim 
de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La 
renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent 
en l’ordre. 
 
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens 
facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es 
cridarà al següent candidat de la llista.  
 
La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic, 
d’acord amb els següents supòsits: 
 
Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre 
de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona 
quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta 
persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa 
per a activar-s’hi de nou. 
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Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball, 
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que 
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu. 
 
Desena.- Presentació de documentació. 
 
Els/les candidats/es proposats/ades per ser contractats temporalment o nomenats 
interinament, hauran d’aportar, els documents originals acreditatius de condicions de 
capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria, 
quan se’ls requereixi. 
 
Onzena.- Incidències. 
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar 
durant el desenvolupament del procés de selecció. 
 
Dotzena.- Taula d’avaluació documental.   
 
Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés 
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin 
les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del 
tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el 
termini 1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions. 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  
6.1 Atorgament de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos: concessió de llicència (900164001663942) (exp. 111/2019) 
 

Primer. En data 10 de gener de 2019 consta la presentació de sol·licitud de llicència per 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per part de la XXX respecte al gos 
amb nom Damm identificat mitjançant microxip número 900164001663942. La sol·licitud 
consta inscrita amb número de registre 2019-E-RC-177. 
 
Segon. A la sol·licitud presentada s’adjunta la següent documentació: 
 

• còpia de la cartilla sanitària de l’animal on figuren les dades d’identificació de 
l’animal (espècie, raça, gènere, nom, data de naixement i  microxip) i del propietari; 

• certificat d’aptitud expedit per centre de reconeixements mèdics referit al dictamen 
mèdic i psicològic referit a la propietària amb resultat d’apte per l’obtenció de la 
modalitat de llicència sol·licitada; 

• còpia de la pòlissa d’assegurança referida a responsabilitat civil privada i immobles 
on figura incorporat el gos respecte al qual se sol·licita llicència i que incorpora una 
cobertura en concepte de responsabilitat civil davant de tercers (vigent fins el 13 
de novembre de 2019). 

 
Tercer. En el moment de tramitar la sol·licitud presentada a efectes d’inscripció al registre 
municipal consta la generació de document d’autoliquidació número 2019/0000000115 
per import de 40,00 € referida a la taxa prevista a l’ordenança fiscal número 37 reguladora 
de la taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia 
(art. 6 – tramitació de llicència). A l’expedient figura el justificant de realització del 
pagament respecte a aquesta autoliquidació de forma simultània a la presentació de la 
sol·licitud. 
 
Quart. La regulació referida al procediment d’atorgament d’aquesta llicència i les seves 
condicions es troba inclosa als següents textos legals: Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals (aprovació BOPB 20/04/2005 i modificacions: 
25/12/2008, 23/04/2014, 12/02/2015 i 23/02/2015) publicada a la web municipal. 
 
Cinquè. La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos 
l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord 
amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es 
regula la identificació i el registre d’animals de companyia. Tota persona que condueixi 
per espais públics un gos potencialment perillós requereix i ha d’acreditar la llicència 
atorgada per l’ajuntament. 
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Sisè. La raça de l’animal indicada en la documentació aportada (Dogo de Burdeos) figura 
identificada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
específicament com a raça de gos potencialment perillós (Dog de Bordeus). 
 
Setè. Consta incorporat a l’expedient el certificat d’inexistència d’antecedents penals 
referit a la sol·licitant emès pel Ministeri de Justícia mitjançant sol·licitud telemàtica a 
través de la plataforma EACAT emès amb resultat de no constar antecedents. 
 
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 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció de gos 
potencialment perillós número 02/2019 respecte al gos de raça Dog de Bourdeos 
identificat amb nom Damm (microxip 900164001663942) a la sra. XXX (XXX) com a 
propietària de l’animal segons consta en la documentació de sol·licitud inscrita amb 
número de registre 2019-E-RC-177. 
 
SEGON.- Establir com condicions respecte a la llicència atorgada les següents: 
 

- Vigència: La llicència té un període de vigència de 5 anys a partir de la data 
del present acord. Un cop finalitzat aquest període s’haurà de procedir a la 
renovació mitjançant sol·licitud presentada per la interessada amb 
acreditació del compliment de les condicions fixades per la legislació vigent 
en el moment de sol·licitar la renovació. 
 

- Pèrdua de vigència: La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que 
la titular deixi de complir qualsevol dels requisits i les obligacions establertes 
per la normativa reguladora en aquesta matèria (art. 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i 
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 
50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). 
 

- Renovació / modificació d’assegurança: La titular de la llicència haurà de 
presentar anualment (mitjançant instància que consti inscrita al registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages) còpia de la 
documentació acreditativa de la renovació de l’assegurança a la qual es 
troba vinculat l’animal. En cas de modificació de la pòlissa que afecti a aquest 
àmbit o baixa i subscripció de pòlissa diferent que inclogui aquesta cobertura 
també caldrà que aporti la documentació acreditativa corresponent. Aquests 
documents s’hauran de presentar en el termini màxim d’un mes a partir de la 
seva subscripció amb la companyia asseguradora. 
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- Import mínim de cobertura mitjançant assegurança: En qualsevol cas, el 
import de cobertura referit a responsabilitat civil relacionada amb la tinença 
de l’animal haurà de ser, com a mínim, igual o superior al previst a la 
legislació vigent (actualment: 150.253,03 € de conformitat amb l’article 3.4 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol: “els propietaris de gossos potencialment 
perillosos han de contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil 
derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 
euros per sinistre. A la pòlissa contractada s'ha de fer constar el número 
d'identificació del gos. La Generalitat pot actualitzar anualment aquest límit, 
mitjançant la llei de pressupostos.”) 

 
- Obligacions complementàries a nivell municipal: Les persones posseïdores 

de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb l’article 5 del Decret 
170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos, hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que preveu 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, les següents: 

 

• A partir de la concessió de la llicència per part de l’Ajuntament es 
procedirà a lliurar un document acreditatiu al titular d’aquesta llicencia que 
haurà de dur-la sempre i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de 
l’autoritat. 
 

• En llocs i espais d’ús públic els gossos han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió i no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 

• El titular ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les dades 
que consten en la llicencia en el termini de 15 dies a comptar des de la 
data en que es produeixi. 
 

• La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular 
al responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos 
en un termini màxim de 48 hores. 

 
TERCER. Procedir a la inscripció de l’animal en  Registre general d’animals de 
companyia (ANICOM), identificant la raça de l’animal i incorporant les dades 
identificatives del present acord a efectes de constància com a inscripció al cens 
municipal. La inscripció farà referencia a la data de presentació de sol·licitud de llicència. 
 
QUART. Prendre coneixement del pagament de 40,00 € realitzat per la sol·licitant 
mitjançant targeta bancària en concepte de taxa prevista a l’Ordenança Fiscal número 
37 respecte a l’autoliquidació número 2019/0000000115 de 10 de gener de 2019, figurant 
el justificant corresponent a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la sol·licitant (procedint per part de l’àrea gestora a 
la sol·licitud de targeta acreditativa de llicència pel seu lliurament a aquesta). 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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SISÈ. Comunicar el present acord a l’àrea de tresoreria als efectes del seu coneixement 
respecte al cobrament de la taxa realitzada i la sol·licitud de subministrament respecte a 
la targeta identificativa de llicència. 
 
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 
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  
 
 
6.2 Atorgament de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos: concessió de llicència (941000021383010) (exp. 128/2019) 
 

Primer. En data 14 de gener de 2019 consta la presentació de sol·licitud de llicència per 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per part del sr. XXX respecte al 
gos amb nom Ares identificat mitjançant microxip número 941000021383010. La 
sol·licitud consta inscrita amb número de registre 2019-E-RC-221. 
 
Segon. A la sol·licitud presentada s’adjunta la següent documentació: 
 

• còpia de la cartilla sanitària de l’animal on figuren les dades d’identificació de 
l’animal (espècie, raça, gènere, nom, data de naixement i  microxip) i del propietari; 

• certificat d’aptitud expedit per centre de reconeixements mèdics referit al dictamen 
mèdic i psicològic referit a la propietària amb resultat d’apte per l’obtenció de la 
modalitat de llicència sol·licitada; 

• còpia de la pòlissa d’assegurança referida a la tinença de mascotes on figura 
incorporat el gos respecte al qual se sol·licita llicència i que incorpora una 
cobertura en concepte de responsabilitat civil davant de tercers amb un capital de 
cobertura de fins a 180.000,00 € (vigent fins l’1 de maig de 2019). 
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Tercer. En el moment de tramitar la sol·licitud presentada a efectes d’inscripció al registre 
municipal consta la generació de document d’autoliquidació número 2019/0000000126 
per import de 40,00 € referida a la taxa prevista a l’ordenança fiscal número 37 reguladora 
de la taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia 
(art. 6 – tramitació de llicència). A l’expedient figura el justificant de realització del 
pagament respecte a aquesta autoliquidació de forma simultània a la presentació de la 
sol·licitud. 
 
Quart. La regulació referida al procediment d’atorgament d’aquesta llicència i les seves 
condicions es troba inclosa als següents textos legals: Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals (aprovació BOPB 20/04/2005 i modificacions: 
25/12/2008, 23/04/2014, 12/02/2015 i 23/02/2015) publicada a la web municipal. 
 
Cinquè. La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos 
l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord 
amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es 
regula la identificació i el registre d’animals de companyia. Tota persona que condueixi 
per espais públics un gos potencialment perillós requereix i ha d’acreditar la llicència 
atorgada per l’ajuntament. 
 
Sisè. La raça de l’animal indicada en la documentació aportada (american staffordshire 
terrier) figura identificada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya específicament com a raça de gos potencialment perillós (Terrier staffordshire 
americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA). 
 
Setè. Consta incorporat a l’expedient el certificat d’inexistència d’antecedents penals 
referit a la sol·licitant emès pel Ministeri de Justícia mitjançant sol·licitud telemàtica a 
través de la plataforma EACAT emès amb resultat de no constar antecedents. 
 
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 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció de gos 
potencialment perillós número 01/2019 respecte al gos de raça Terrier staffordshire 
americà identificat amb nom Ares (microxip 941000021383010) al sr. XXX (XXX) com a 
propietari de l’animal segons consta en la documentació de sol·licitud inscrita amb 
número de registre 2019-E-RC-221. 
 
SEGON.- Establir com condicions respecte a la llicència atorgada les següents: 
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- Vigència: La llicència té un període de vigència de 5 anys a partir de la data 

del present acord. Un cop finalitzat aquest període s’haurà de procedir a la 
renovació mitjançant sol·licitud presentada per la interessada amb 
acreditació del compliment de les condicions fixades per la legislació vigent 
en el moment de sol·licitar la renovació. 
 

- Pèrdua de vigència: La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que 
la titular deixi de complir qualsevol dels requisits i les obligacions establertes 
per la normativa reguladora en aquesta matèria (art. 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i 
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 
50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). 
 

- Renovació / modificació d’assegurança: La titular de la llicència haurà de 
presentar anualment (mitjançant instància que consti inscrita al registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages) còpia de la 
documentació acreditativa de la renovació de l’assegurança a la qual es 
troba vinculat l’animal. En cas de modificació de la pòlissa que afecti a aquest 
àmbit o baixa i subscripció de pòlissa diferent que inclogui aquesta cobertura 
també caldrà que aporti la documentació acreditativa corresponent. Aquests 
documents s’hauran de presentar en el termini màxim d’un mes a partir de la 
seva subscripció amb la companyia asseguradora. 
 

- Import mínim de cobertura mitjançant assegurança: En qualsevol cas, el 
import de cobertura referit a responsabilitat civil relacionada amb la tinença 
de l’animal haurà de ser, com a mínim, igual o superior al previst a la 
legislació vigent (actualment: 150.253,03 € de conformitat amb l’article 3.4 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol: “els propietaris de gossos potencialment 
perillosos han de contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil 
derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 
euros per sinistre. A la pòlissa contractada s'ha de fer constar el número 
d'identificació del gos. La Generalitat pot actualitzar anualment aquest límit, 
mitjançant la llei de pressupostos.”) 

 
- Obligacions complementàries a nivell municipal: Les persones posseïdores 

de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb l’article 5 del Decret 
170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos, hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que preveu 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, les següents: 

 

• A partir de la concessió de la llicència per part de l’Ajuntament es 
procedirà a lliurar un document acreditatiu al titular d’aquesta llicencia que 
haurà de dur-la sempre i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de 
l’autoritat. 
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• En llocs i espais d’ús públic els gossos han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió i no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 

• El titular ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les dades 
que consten en la llicencia en el termini de 15 dies a comptar des de la 
data en que es produeixi. 
 

• La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular 
al responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos 
en un termini màxim de 48 hores. 

 
TERCER. Procedir a la inscripció de l’animal en  Registre general d’animals de 
companyia (ANICOM), identificant la raça de l’animal i incorporant les dades 
identificatives del present acord a efectes de constància com a inscripció al cens 
municipal. La inscripció farà referencia a la data de presentació de sol·licitud de llicència. 
 
QUART. Prendre coneixement del pagament de 40,00 € realitzat per la sol·licitant 
mitjançant targeta bancària en concepte de taxa prevista a l’Ordenança Fiscal número 
37 respecte a l’autoliquidació número 2019/0000000126 de 14 de gener de 2019, figurant 
el justificant corresponent a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al sol·licitant (procedint per part de l’àrea gestora a la 
sol·licitud de targeta acreditativa de llicència pel seu lliurament a aquesta). 
 
SISÈ. Comunicar el present acord a l’àrea de tresoreria als efectes del seu coneixement 
respecte al cobrament de la taxa realitzada i la sol·licitud de subministrament respecte a 
la targeta identificativa de llicència. 
 
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 
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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.3 Procediment sancionador en matèria de trànsit: sobreseïment i arxiu de 
procediment administratiu sancionador per resolució adoptada en via judicial 
(denúncia AD 0411 – expedient WTP 1800000355) (exp. 149/2019) 
 

Primer. En data 12 de desembre de 2018 consta l’emissió de butlletí de denúncia 
número AD 0411 subscrit per l’agent de policia amb TIP 1065 referit a la conducció per 
part de la sra. XXX del vehicle amb matrícula XXX amb una taxa d’alcohol superior a 
0,25 mg/l en aire expirat (conductors generals) previst com a conducta infractora segons 
l’establert a l’article 20 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990,de 2 de març a la que correspon una quantia de 1.000,00 € 
i la pèrdua de 6 punts respecte al permís de conduir. Consta la incorporació d’aquest 
butlletí en seu de l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona com expedient 1800000355 a efectes de la seva tramitació en 
via administrativa. 
 
Segon. Pels mateixos fets, i atenent a la possible consideració d’aquests com il·lícit 
penal, es va procedir a derivar a seu judicial les diligències policials número 
1083842/2018 AT POLICIA LOCAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES (NRI 115/18), 
essent presentades a registre del Jutjat de Guardia i de la Fiscalia d’Àrea de Manresa 
el 13 de desembre de 2018. 
 
Tercer. Atesa la derivació del procediment en seu judicial penal i el caràcter preferent 
d’aquesta es va procedir a modificació de l’estat corresponent a aquest expedient en 
seu de l’aplicació WTP per tal de figuració en situació de suspensió a l’espera de 
sentència penal (codi 12). 
 
Quart. En data 3 de gener de 2019 ha estat comunicada pel Servei Català de Trànsit la 
sentencia 123/2018 de 14 de desembre dictada en procediment de diligències urgents-
judici ràpid 51/2018 respecte a les diligències incoades a partir de la denúncia AD 0411 
amb resultat de sentència condemnatòria respecte a la comissió d’un delicte contra la 
seguretat del trànsit en la modalitat de conducció sota la influència de begudes 
alcohòliques corresponent la privació del permís de conduir vehicles de motor i 
ciclomotors per un termini de 10 mesos i 40 dies de treballs en benefici de la comunitat 
amb pagament de les costes processals. Tractant-se d’una sentencia de conformitat 
aquesta té el caràcter de ferma sense possibilitat d’interposar contra la mateixa cap 
recurs. 
 
Cinquè. En aplicació del principi non bis in idem no resulta possible la sanció dels 
mateixos fets per la mateixa infracció quan existeixi identitat de subjecte, fet i fonament, 
resultant necessari la conclusió en modalitat de sobreseïment i arxiu del procediment 
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administratiu a efectes d’evitar que un mateix fet pugui ser objecte de dos processos 
diferents . 
 
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 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sobreseure i arxivar el procediment administratiu sancionador identificat a 
l’aplicació WTP de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona com 
expedient 1800000355 incoat a partir del butlletí de denuncia AD 0411 de 12 de 
desembre de 2018 referit a la conducció del vehicle amb matrícula XXX per part de la 
sra. XXX (XXX, en tant que aquests fets han estat enjudiciats en seu penal pel Jutjat 
d’Instrucció número 1 de Manresa en procediment de diligències urgents-judici ràpid 
51/2018 amb resultat de sentencia de conformitat condemnatòria. 
 
SEGON.- Comunicar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni vigent per a la notificació de la resolució. 
 
TERCER.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.4 Procediment sancionador en matèria de trànsit: Sobreseïment i arxiu de 
procediment administratiu sancionador per resolució adoptada en via judicial 
(denúncia AD 0459 – expedient WTP 1800000362) (exp. 193/2019) 

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


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 52 de 110 
 

 

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 

 
Primer. En data 30 de desembre de 2018 consta l’emissió de butlletí de denúncia 
número AD 0459 subscrit per l’agent de policia amb TIP 1025 referit a la conducció per 
part del sr. XXX del vehicle amb matrícula XXX amb una taxa d’alcohol superior a 0,50 
mg/l en aire expirat (conductors generals) previst com a conducta infractora segons 
l’establert a l’article 20 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990,de 2 de març a la que correspon una quantia de 1.000,00 € 
i la pèrdua de 6 punts respecte al permís de conduir. Consta la incorporació d’aquest 
butlletí en seu de l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona com expedient 18000003362 a efectes de la seva tramitació en 
via administrativa. 
 
Segon. Pels mateixos fets, i atenent a la possible consideració d’aquests com il·lícit 
penal, es va procedir a derivar a seu judicial les diligències policials número 
1130110/2018 AT POLICIA LOCAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES (NRI 122/18), 
essent presentades a registre del Jutjat de Guardia i de la Fiscalia d’Àrea de Manresa 
el 2 de gener de 2019. 
 
Tercer. Atesa la derivació del procediment en seu judicial penal i el caràcter preferent 
d’aquesta es va procedir a modificació de l’estat corresponent a aquest expedient en 
seu de l’aplicació WTP per tal de figuració en situació de suspensió a l’espera de 
sentència penal (codi 12). 
 
Quart. En data 23 de gener de 2019 s’ha rebut procedent del Jutjat Penal 3 de Manresa 
la comunicació de la sentencia 3/2019, de 3 de gener de 2019 dictada en procediment 
de diligències urgents-judici ràpid 4/2019 respecte a les diligències incoades a partir de 
la denúncia AD 0459 amb resultat de sentència condemnatòria respecte a la comissió 
d’un delicte contra la seguretat del trànsit en la modalitat de conducció sota la influència 
de drogues tòxiques, estupefaents substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques 
corresponent la privació del permís de conduir vehicles de motor i ciclomotors per un 
termini de 8 mesos i 2 dies i 4 mesos de multa a raó de 5,00 € amb pagament de les 
costes processals. Tractant-se d’una sentencia de conformitat aquesta té el caràcter de 
ferma sense possibilitat d’interposar contra la mateixa cap recurs. 
 
Cinquè. En aplicació del principi non bis in idem no resulta possible la sanció dels 
mateixos fets per la mateixa infracció quan existeixi identitat de subjecte, fet i fonament, 
resultant necessari la conclusió en modalitat de sobreseïment i arxiu del procediment 
administratiu a efectes d’evitar que un mateix fet pugui ser objecte de dos processos 
diferents . 
 
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 
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S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sobreseure i arxivar el procediment administratiu sancionador identificat a 
l’aplicació WTP de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona com 
expedient 1800000362 incoat a partir del butlletí de denuncia AD 0459 de 30 de 
desembre de 2018 referit a la conducció del vehicle amb matrícula XXX per part del sr. 
XXX (XXX), en tant que aquests fets han estat enjudiciats en seu penal pel Jutjat 
d’Instrucció número 3 de Manresa en procediment de diligències urgents-judici ràpid 
4/2019 amb resultat de sentencia de conformitat condemnatòria. 
 
SEGON.- Comunicar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni vigent per a la notificació de la resolució. 
 
TERCER.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.5 Procediment sancionador en matèria de trànsit: imposició de sanció (codi 
WTP 18 – relació 19004055) (exp. 1043/2018) 

  
Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 19004055 de 18 de 
gener de 2019 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora els següents 
expedients referits a les infraccions que s’indiquen: 
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1. Infracció: RGC 146.1: no respectar el conductor d’un vehicle el llum vermell no 
intermitent d’un semàfor: 
 

Expedient 
butlletí 
denúncia 

matrícula titular/conductor gravetat 
Import 
sanció 

1800000261 
SFB D-1419 
(01/07/2018) 

X XXX greu 
200,00 € 
(4 punts) 

 
Respecte a aquest expedient consta la incoació de procediment sancionador 
mitjançant decret número 2018-0814 de 13 de juliol de 2018 referit a la relació 
18030715, 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 
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S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Imposar a la sra. XXX (XXX com a conductora/titular que figura a la relació 
número 19004055 de 18 de gener de 2019 que incorpora l’expedient amb número 
1800000261 generada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i que s’adjunta com annex, la sanció de multa per import de 200,00 € com a 
quantia que consta al referit annex, 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 (art. 146.1)  
 
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 (relació 19004055) 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
7. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
7.1 Emissió d’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per una 
activitat de magatzem i oficina que es pretén emplaçar Carrer del Coll, 32-34, 
Polígon Ind. Santa Anna III (exp. 1076/2017) 
 

Primer. Vist l’expedient 1076/2017: 
 
Sol·licitant:   SANCHEZ SIMON INOX, SL 
Domicili:  C. del Coll, 32-34, Pol. Ind. Santa Anna III  08272 Sant Fruitós de 

Bages 
DNI/NIF:   B66859422 
Tipus d’expedient:   Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats 
Activitat: Magatzem i oficina 
Emplaçament: Carrer del Coll, 32-34, Pol. Ind. Santa Anna III 
Ref. cadastral:  6660102DG0265N0007HK i 6660102DG0265N0006GJ 
R/E:  E/003302-2017 10/07/2017 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Que s’emet en relació a la sol·licitud d’informe urbanístic associat a llicència ambiental 
efectuada per Roger Minguell Ginesta, en representació de Ivan Simon Hidalgo amb 
raó social SANCHEZ SIMON INOX, S.L., amb núm. de registre E/003302-2017 de 10 
de juliol de 2017, i documentació annexa presentada en data 21 de desembre de 2017 
amb número de registre E/005954-2017, i documentació annexa presentada en data 
01 de febrer de 2018 amb número de registre E/000473-2018. 
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Plànol cadastral   
 
 
1- Aquest informe té per objecte determinar si l’activitat de magatzem i oficina, que el 
sol·licitant projecta dur a terme en una finca situada al carrer del Coll, 32-34, al polígon 
Ind. Santa Anna III, de referència cadastral 6660102DG0265N0007HK i 
6660102DG0265N0006GJ d’aquest municipi, és compatible amb les prescripcions 
urbanístiques vigents i amb la configuració dels serveis públics establerts per 
l’Ajuntament. Val a dir que la documentació presentada per la interessada, als presents 
efectes, es considera suficient. 
 
2- Segons dades cadastrals la fica té una superfície del sòl de 4.520 m2 i una superfície 
construïda de 2.703 m2 que conforma un edifici de naus seriades que disposa de divisió 
horitzontal, ocupant l’activitat les dues naus situades més a l’est, al límit amb el carrer 
del Coll, amb superfície construïda de 385 m2 + 385 m2 i un coeficient de participació de 
14,285% + 14,285%. Es desconeix la superfície útil  de l’activitat en espais tancats. 
L’activitat té accés al carrer del Coll, 32-24 per espai comunitari de la finca. 
 
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix: 

A. Planejament aplicable 
Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96  i DOGC 27-3-98); 
Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, (DOGC 
8.02.2005); Pla Parcial Santa Anna III, aprovat definitivament per acord de la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/05/1995, publicat al 
DOGC de 22/11/1995. 
Modificació del Pla general d'ordenació per canviar la qualificació de sòl als 
polígons industrials Santa Anna i Serreta, aprovat definitivament per acord de la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/08/1999 publicat al 
DOGC de 25/10/1999 i  publicació de les normes urbanístiques al DOGC de 
10/12/2007. 
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PGOM vigent.     Modificació PGOM en tràmit. 

B. Règim urbanístic del sòl.  
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable, segons la següent documentació gràfica 
normativa del PGOM : Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 1.2 de la sèrie B 
1/5.000; i documentació gràfica normativa del Pla parcial : Plànol 7 Zonificació a 
escala 1/2.000.; Qualificació urbanística: Zona industrial, sistema d’ordenació 
de l’edificació d’edificació aïllada, regulada pels següents articles de les normes 
del PP: B - Zona industrial: art. 1 a 7, i articles 233 a 240 del PGOM. 
Suspensió de llicències:   Sí, veure apartat següent. 
Revisió del planejament en curs:  Sí. El Ple municipal, en sessió de data 1 de 
juny de 2017, va adoptar l’acord entre d’altres de modificar l’acord pres en sessió 
de data 12 d’abril de 2017, d’aprovació provisional de la modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de Santa Anna, promogut per 
l’Ajuntament, i d’elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió 
territorial d’urbanisme de la Catalunya central amb la finalitat que resolgui la seva 
aprovació definitiva. L’acord d’aprovació inicial de 15 de juliol de 2016, inclou 
suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, durant el 
termini de dos anys, segons l’àmbit identificat gràficament en el plànol S1 del 
document complert i del document comprensiu. No obstant això, d’acord amb 
l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els 
instruments o atorgar les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en 
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació 
del planejament nou, una vegada aprovat definitivament. 
La modificació de planejament plantejada no altera el règim urbanístic vigent pel 
que fa als paràmetres urbanístics aplicables a la finca i amb l’atorgament la 
llicència no es posa en risc l’aplicació del nou planejament. 
Usos urbanístics admesos:  S’admeten entre d’altres els de magatzems, usos 
industrials de categories 1ª, 2ª i 3ª segons es defineixen al pla general 
d’ordenació i en totes les seves modalitats, i 4a categoria d’acord a articles 279 
i 281 de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació aplicant mesures 
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correctores que disminueixen el nivell de pressió sonora, vibracions, perillositat 
per incendis, contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica, fins als límits de la 
categoria inferior. 

 
4- Quant a l’activitat que el sol·licitant  té la intenció de dur a terme a la finca a que fan 
referència els apartats anteriors, les consideracions a posar en relleu són les següents: 
 

a) Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de 
l’activitat: Si. 

b) Condicions d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència 
urbanística, en el seu cas: Si bé la parcel·la disposa dels serveis urbanístics 
bàsics i afronta amb una via que disposa d’enllumenat públic i està íntegrament 
pavimentada, les obres d’urbanització del sector no han estat recepcionades.  
L’edificació és existent i es bastí amb llicència municipal UOA-97031 atorgada 
per la Comissió de Govern de data 13 d’octubre de 1997. L’article 40 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, estableix les garanties relatives a l’execució simultània de 
les obres d’urbanització i edificació: 
 
40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 
39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 
 
40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de 
comprendre el 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, 
en el supòsit a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que 
correspon suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de 
resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén 
edificar. 
 
40.3 L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 

 
L’article 41 de l’esmentat decret, estableix que la primera utilització i ocupació 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, estableix les condicions de Primera utilització i 
ocupació de les edificacions executades simultàniament a les obres 
d’urbanització. 
 
41.1 La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de 
conformitat amb l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres 
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d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de 
l’administració actuant. 
 
41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 
declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 
Per al càlcul de la fiança s’han aplicat els valors inclosos en la modificació de 
planejament en tràmit:  Pressupost d’execució per contracte de les obres 
pendents d’execució 858.636,80 € per a una superfície en zona industrial de 
377.840,04 m2, que equival a un rati de 2,27 €/m2 de sòl. Per a una parcel·la en 
zona industrial de superfície 4.520,00 m2 i una participació del 14,285% + 
14,285%, correspon una fiança de: 4.520 m2 x 2,27 €/m2 x 28,57% x 100% = 
2.931,40 €. 
 
 

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

5- L’activitat que la mercantil SANCHEZ SIMON INOX, S.L. 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 magatzem i oficina, que el sol·licitant projecta dur a terme en una 
finca situada al carrer del Coll, 32-34, al polígon Ind. Santa Anna III, de referència 
cadastral 6660102DG0265N0007HK i 6660102DG0265N0006GJ d’aquest municipi, 
compleix amb el règim urbanístic atribuït a la parcel·la. 
 
Segon. La parcel·la disposa dels serveis dels serveis públics municipals que requereix 
l’activitat. 
 
Tercer. Perquè la parcel·la gaudeixi de la condició de solar i es pugui posar en 
funcionament l’activitat, caldrà que es completi l’execució del planejament. La 
instal·lació per tant s’haurà d’efectuar condicionada a l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’ajuntament.” 
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Tercer.- Vist que la Junta Govern Local en sessió celebrada el 1 de febrer de 2016 va 
acordar adjudicar el contracte de serveis per a la redacció dels documents per a la 
modificació puntual del planejament, i dels seus projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització dels dos sectors que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant 
Fruitós de Bages (procediment núm. 1362/2015). El citat contracte fou formalitzat en 
data 25 de febrer de 2016, i els treballs de redacció es troben en curs.  
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Ateses les especials circumstàncies existents al polígon de Santa Anna  
(indicades en el punt tercer de la part expositiva d’aquest acord), emetre informe de 
compatibilitat urbanística en sentit favorable per a l’activitat d’aparcament de camions i 
agència de transports (indústria), que es pretén emplaçar al carrer La Coma, 37, del 
polígon industrial Santa Anna. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
Tercer. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
7.2 Aprovació de l’adjudicació de les obres contingudes en el projecte de 
condicionament de pista esportiva de Pineda (exp. 1483/2018) 
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1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2018, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord 
amb l’article 159 de la LCSP, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de 
criteris de valoració i tramitació ordinària, per la contractació per a l’execució de les obres 
contingudes en el projecte de condicionament de pista esportiva de Pineda, i el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que consta annex al present acord. 

 
2.- En data 30 de novembre de 2018, es va publicar l’anunci de licitació al perfil de 
contractant per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant 
l’esmentat termini en data 12 de desembre de 2018. Durant aquest període es van 
presentar les següents licitacions: 
 

 
 
3.- En data 20 de desembre de 2018, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
dels sobres 1 i 2, remetent-se el contingut d’aquest últim sobre a informe dels serveis 
tècnics municipals. En data 10 de gener de 2019 la mesa de contractació va acordar, en 
base a l’informe emès pels serveis tècnics municipals sobre els criteris de valoració 
mitjançant judici de valor, excloure del procediment de licitació a les empreses Icart Obra 
Pública SL; Construcciones Somic SL; Mon Vertical SLU, al no haver obtingut la 
puntuació mínima en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor (12.,5 
punts) establerta en el PCAP; i elevar a la Junta de Govern Local, la proposta 
d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes en el projecte de 
condicionament de pista esportiva de Pineda a favor de l’empresa Construccions, Àrids 
i Formigons SA, amb NIF A08680761, per l’import de 68.345,32 € (IVA exclòs), més 
14.352,52 € (21% d’IVA), total de 82.697,84 € prèvia constitució de la garantia definitiva 
de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el PCAP. (S’adjunta en 
annex l’ acta de la mesa de contractació que incorpora l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor). 
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4.- Mitjançant requeriment de data 15 de gener de 2019 es va requerir a la citada 
empresa, la presentació de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria 
en data 23 de gener de 2019, mitjançant aval bancari de crédito y caución, amb número 
4.206.726, per import de 3.417,26 €,  
 
5. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança 
amb l’ article 53.1 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, i atenent al que disposa l’article 
175 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, es formula 
aquesta proposta per tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció de la 
següent 
 
6.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Excloure del procediment de licitació a les empreses que a continuació es 
relacionen, al no haver obtingut la puntuació mínima en la valoració dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor (12,5 punts) establerta en el PCAP (s’adjunta en 
annex l’acta de la mesa de contractació de 10.01.2019 que incorpora l’informe emès 
pels serveis tècnics municipals): 
 

- Icart Obra Pública, S.L. 

- Construcciones Somic, S.L. 

- Món Vertical, S.L.U 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa Construccions, Àrids i Formigons SA, amb CIF A-
08680761, el contracte de les obres contingudes en el projecte de condicionament de 
pista esportiva de Pineda per import de 68.345,32 € (IVA exclòs) més 14.352,52 € (21% 
d’IVA) total de 82.697,84 (IVA inclòs). 
 
Tercer. Disposar la despesa del contracte per l’import de 82.697,84 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22 337 63202 “inversions en parcs infantils 
públics i zones d’esbarjo”. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment, als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
8. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  

8.1 Denegació de concessió d'ajudes d'urgència social (exp. 138/2019 i 
139/2019) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 244;252/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Concepte Forma de Pagament 

003/2019 138/2019 XXX 
Subministraments 
bàsics 

Supera barem econòmic 

004/2019 139/2019 XXX 
Subministraments 
bàsics 

Supera barem econòmic 

 
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  
 
 
8.2 Denegació de concessió d'ajudes d'urgència social (exp. 140/2019) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 255/2019). 
 
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 
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municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Concepte Forma de Pagament 

005/2019 140/2019 XXX Alimentació No reuneix requisits tècnics 

 
 
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  
 
 

8.3 Prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei de 
teleassistència (exp. 1805/2018, 1835/2018, 142/2019 i 143/2019) 
 

1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
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Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

6966 de 10/12/2018 XXX 

7131 de 13/12/2018 XXX 

257 de 15/01/2019 XXX 

257 de 15/01/2019 XXX 

260 de 15/01/2019 XXX 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 8 de novembre de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència, a: 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1805/2018 XXX A 

1835/2018 XXX A 

142/2019 XXX A 

142/2019 XXX B 

143/2019 XXX A 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI 
QUOTA 
MENSUAL 

1805/2018 XXX 7,21 €/mensuals 

1835/2018 XXX 7,21 €/mensuals 

142/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

142/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

143/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

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

teleassistència,  és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.  
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 70 de 110 
 

 

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 

___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
9.1 Assabentar de la baixa de l’Associació Renova’t Dona (exp. 199/2019) 
 

Primer. Vist el registre d’entrada 2019-E-RC-359 de data 18 de gener del 2019 de 
l’Associació Renova’t Dona, en el qual ens comuniquen que es dona de baixa 
l’Associació Renova’t Dona . 
 
S’ACORDA: 
 
Únic. Restar assabentada la Junta de Govern Local, de la comunicació efectuada per 
part de l’Associació Renova’t Dona, i en conseqüència prendre anotació d’aquesta 
comunicació a l’expedient que suporta el Registre municipal d’entitats i associacions de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
 
9.2 Autorització per a la utilització de vehicle elèctric destinat a serveis 
generals marca RENAULT ZOE LIFE, amb matricula 4219-KLX per al 
desplaçament de la Pubilla i l’Hereu de Sant Fruitós de Bages (exp. 1431/2018) 
 

Primer. Atès que la pubilla i l’hereu de Sant Fruitós de Bages, participen en les trobades 
que es realitzen arreu del territori en representació de Sant Fruitós de Bages, les quals 
comporten els desplaçaments d’anada i tornada. 

 
Segon. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de col·laborar 
i facilitar els desplaçaments citats, i atès que aquests es realitzen en cap de setmana, 
creu oportú autoritzar la utilització d’un dels seus vehicles elèctrics per a la realització 
d’aquests trajectes. 
 
Tercer. En concret, l’Ajuntament és propietari del vehicle elèctric destinat a serveis 
generals marca RENAULT ZOE LIFE, amb matricula 4219-KLX el qual no s’utilitza, 
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normalment, en cap de setmana, podent-ne autoritzar la seva utilització per al 
desplaçament de la Pubilla i l’Hereu de Sant Fruitós de Bages per tal de participar en 
les diferents trobades i actes culturals relacionats amb el pubillatge. El vehicle disposa 
de la corresponent pòlissa d’assegurança amb la companyia Mapfre amb número 
5326200606 01. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar, de forma gratuïta, la utilització del vehicle elèctric destinat a serveis 
generals de l’Ajuntament RENAULT ZOE LIFE amb matricula 4219-KLX per als 
desplaçaments de la Pubilla i l’Hereu del municipi per participar en les diferents trobades 
i actes culturals de pubillatge programats, amb les següents condicions: 
 

a) La utilització del vehicle, és exclusivament per a la finalitat que s’autoritza 
mitjançant el present acord, i que és el desplaçament de la Pubilla i l’Hereu a les 
trobades de pubillatge. 

b) Retornar el vehicle amb les mateixes condicions després de cada utilització. 
c) Assumir els possibles desperfectes derivats d’un mal ús del vehicle. 
d) Les persones autoritzades per a conduir el vehicle per als desplaçaments, són 

les següents (pares/mares de l’actual Pubilla i Hereu):  

- XXX, amb DNI número XXX 

- XXX, amb DNI número XXX 

- XXX, amb DNI número XXX 
 

e) Si per raó de força major, les persones conductores haguessin de ser unes 
altres, sota la seva responsabilitat i necessàriament hauran de ser majors de 25 
anys i disposar de carnet de conduir reglamentari, amb un mínim de 5 anys 
d’antiguitat. 
 

f) S’identificarà a la persona conductor del vehicle en cas que aquest rebi una 
sanció de trànsit durant els dies en que s’utilitzi el vehicle. 
 

g) Les claus del vehicle les entregarà l’agutzil de l’Ajuntament, Sr. Xavier Franch 
Aymerich, al conductor autoritzat que la peticioni, i seran retornades com a 
màxim el dilluns a les 7.30 hores del matí. 

 
Segon. Establir que, pel cas que, inexcusablement, l’Ajuntament hagués d’utilitzar 
aquest vehicle, o no es trobés en condicions de circular correctament en algun dels dies, 
el vehicle a destinar per al citat desplaçament serà, de manera puntual, el vehicle elèctric 
NISSAN LEAF amb matrícula 3009-JXG, la qual cosa es comunicarà amb la suficient 
antelació. 
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Tercer. La vigència de l’autorització s’estableix fins el 7 de juliol de 2019.  
 
Quart. Notificar la present  a les persones autoritzades, a l’agutzil municipal i a la  
regidoria de cultura i a intervenció-tresoreria. 
 
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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
9.3 Contracte especial d'arrendament dels baixos de l'immoble situat a la ctra. 
Vic 66 (exp. 888/2018) 
 

Primer. Donat que el passat 6 de juliol del 2018 es va formalitzar l’arrendament dels 
baixos de l’immoble situat a la ctra. de Vic 66 per tal de realitzar l’exposició de pintura 
Alfred Figueras: 120 aniversari. 
 
Segon. Donat que el contracte d’arrendament tenia una durada de 7 mesos a partir de 
la seva signatura i que aquest finalitza el proper 6 de febrer del 2019. 
 
Tercer. Vist la necessitat de voler realitzar una exposició denominada “Els drets humans 
d’Abel Azcona”, la qual necessita un local habilitat i condicionat per aquesta finalitat. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar un nou arrendament de la planta baixa de l’immoble situat a la Ctra. de 
Vic núm. 66 de Sant Fruitós de Bages corresponent a la parcel·la amb referència 
cadastral número 6529504DG0262N0001EU per destinar-la a sala d’exposicions. 
 
Segon. Establir una duració del contracte d’arrendament del 7 de febrer al 30 d’abril del 
2019. 
 
Tercer- Disposar la despesa en la quantia de 1000€ mensuals, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 14.920.20200 de l’estat de despeses del pressupost municipal per 
l’exercici 2019. 
 
Quart. Facultar l’alcalde per la formalització del contracte d’arrendament de l’annex. 
 
Cinquè. Notificar el propietari de l’immoble el present acord i citar-lo per la signatura del 
contracte. Comunicar-ho a les àrees d’Intervenció i Tresoreria. 
 
Sisè. Publicar la formalització de l’arrendament en el perfil del contractant amb la finalitat 
de garantir la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
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 
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.  CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT DEL 
D'HABITATGE 

 
Sant Fruitós de Bages, ................................... 
 
REUNITS 
 
El Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, Alcalde-President de L’AJUNTAMENT 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES, qui actua en nom i representació municipal conferida 
per l’art. 21.1.b de la Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 
per a l’execució del decret d’alcaldia número 751-2018 que acorda la concertació 
d’aquest contracte. 
Assistit per Santiago González Castellanos, vicesecretari, per donar fe de l’acte. 
D’altra banda, el senyor XXX amb DNI XXX domiciliat al carrer XXX de Sant Fruitós de 
Bages, com a copropietari de l’immoble situat a la Ctra. de Vic 66 de Sant Fruitós de 
Bages i actuant com a administrador i tutor legal de XXX amb DNI XXX -i altre 
copropietari del mateix immoble-, nomenat en sentència del Jutjat de primera instància 
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número tres de Manresa emesa en data 14 d’octubre de 2013 en resolució del 
procediment número 1013/2013. 
I convenint ambdues parts, en qualitat d’arrendador i arrendatari, el present contracte 
es formalitza en aquest document administratiu d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. L’immoble sobre el qual versa aquest contracte està situat als baixos de la Ctra. 
de Vic 66, es correspon amb la parcel·la amb referència cadastral número 
6529504DG0262N0001EU. Li pertany en ple domini a XXX i XXX. 
 
Segon. Els espais subjectes al contracte són : 
La planta baixa de l’immoble la qual serà utilitzada privativament per l’Ajuntament, per a 
la finalitat del contracte. Al mateix temps, l’Ajuntament tindrà accés a través de l’escala 
comuna de l’edifici i podrà accedir a les dependències objecte del contracte, a través 
d’aquest accés i de les escales de l’edifici. 
 
Tercer. La finalitat del contracte serà l’arrendament de la planta baixa de l’immoble situat 
a la Ctra. de Vic 66 per tal d’utilitzar-la com a sala d’exposicions. L’espai arrendat d’ús 
privatiu per part de l’Ajuntament s’obrirà al públic amb les condicions de seguretat i 
conservació que exigeix les pintures que s’exposaran.  
 
Quart. La durada del contracte serà del 7 de febrer al 30 d’abril del 2019. 
 
Cinquè. La renda mensual serà de 1.000’00€ amb els impostos corresponents inclosos. 
 
El pagament de la renda es realitzarà per endavant de l'1 al 7 de cada mes. Aquesta 
renda no es subjecte a actualitzacions de cap base. 
 
El pagament es realitzarà per transferència al número de compte que indicarà 
l’arrendador. En cas de supressió d'aquest compte, si no se'n notifica un de nou al 
llogater, es considerarà automàticament que el lloc de pagament és el domicili de 
l'arrendador. 
 
Sisè. L’Ajuntament podrà realitzar a l’immoble les obres d’adequació necessàries per 
garantir l’accessibilitat a totes les dependències d’ús privatiu per l’Ajuntament, les quals 
s’instrumentaran en el corresponent projecte d’obra ordinària. Aquestes obres no hauran 
de ser eliminades en el moment d’extingir-se l’arrendament, ni caldrà realitzar cap mena 
d’obra de restitució. L’Ajuntament es compromet a deixar el local net i pintat de color 
blanc en el moment d’extingir-se l’arrendament. 
 
L’Ajuntament realitzarà al seu càrrec les reparacions ordinàries que siguin requerides 
com a conseqüència dels serveis a què es destina l’arrendament.  
 
L’Ajuntament, en els espais privatius, podrà realitzar les obres municipals ordinàries 
d’adequació sense afectar els elements estructurals que siguin requerides per al 
funcionament de l’activitat i posant en coneixement a l’arrendador. 
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Setè. L’Ajuntament instal·larà al seu càrrec les instal·lacions dels subministraments 
necessaris per al funcionament dels serveis als quals es destina l’arrendament i podrà 
utilitzar les instal·lacions d’aquest subministrament que es trobin col·locades a l’edifici. 
També satisfarà al seu càrrec els consums derivats d’aquests subministrament. 
 
L’Ajuntament es fa responsable de instal·lar els comptadors individualitzats del 
subministres de l’immoble objecte del contracte d’arrendament així com totes les 
gestions pertinents. 
 
Vuitè. Donada la naturalesa del contracte, cap de les dues parts no haurà de constituir 
fiances. 
 
Novè. L’arrendatari es farà càrrec de les despeses generals per l’adequat sosteniment 
de l’immoble, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats, i també de les derivades dels 
consums de  subministres bàsics d’aigua i llum de l’arrendatari i les reposicions 
extraordinàries. 
 
Desè. L’arrendatari es compromet a la contractació, al seu càrrec, d’una assegurança 
d’incendis o multirisc dels continguts de l’immoble arrendat. 
 
Així mateix, l'arrendatari tindrà formalitzada al seu càrrec una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, cobrint el risc de danys i perjudicis que es puguin ocasionar a 
terceres persones, o béns o al propi immoble, tant fortuïtament com a conseqüència de 
l’exercici de la seva activitat, i dels continguts de la seva propietat del local arrendat. 
 
Onzè. Aquest contracte tindrà la naturalesa d’administratiu especial en raó a la finalitat 
pública, a la qual atén i, per tant, es regirà en primer lloc per a la legislació sobre 
patrimoni cultural i museus, en defecte d’aquesta, per la legislació de contractes del 
sector públic, i en defecte de les dues anteriors, per la legislació civil sobre arrendaments 
urbans de locals per a ús diferent al d’habitatge , i la resta de legislació civil. 
 
El coneixement de les qüestions que se suscitin en relació al contracte, seran sempre 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
El present contracte es formalitza en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data 
al principi esmentats. 
 
L’Alcalde,      Propietari de l’immoble 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana    XXX 
 
Santiago González Castellanos 
Vicesecretari 
 
Annex I 

 
Plànol emplaçament  
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Situació dins del nucli urbà 

 
Façana del local 
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Fitxa cadastral 
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Planta baixa, objecte d’aquest contracte.  
 
 
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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10.. ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
10.1 Assabentar i aprovar la despesa del Programa Anem al teatre, curs 2018-
2019 (exp. 1853/2018) 
 

Primer.  L’àrea de cultura i educació de la Diputació de Barcelona en data 18.12.2018 
(registre d’entrada 2018-E-RC-7238 de 18.12.2018) ha tramès a aquest Ajuntament 
escrit adreçat a les regidories d’educació i cultura, en el qual es comunica la previsió de 
les despeses corresponents a aquest municipi del programa Anem al teatre (espectacles 
per a alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) del 
curs escolar 2018-2019, segons el següent detall: 
 

Nombre d’espectadors 696 

Nombre d’espectadors amb transport 537 

Total despeses Anem al teatre 3.992,01 € 

Total ingressos entrades alumnes amb reducció pel 
transport inclosa (si s’escau) 

2.114,32 € 

Cost total per a les administracions locals 1.877,70 € 

Aportació Diputació 938,85 € 

Aportació Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 938,85 € 

Import estimat del lloguer del teatre 592,03 € 

Aportació Ajuntament St. Fruitos (10% iva inclòs) 1.032,73 € 

Import 1r. pagament del 80% a Trifusió Projectes 
Culturals, SL 

826,19 € 

 
S’adjunta el programa dels espectacles adjudicats a l’empresa Trifusió Projectes 
Culturals, SL, corresponents als centres escolars Escola Monsenyor Gibert, Escola Pla 
del Puig,  Institut Gerbert d’Aurillac i Escola Paidos. 
 
Segons el protocol d’adhesió l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages abonarà el 80% de 
la seva aportació econòmica en els termes establerts a la Llei 3/2004 de mesures de 
lluita contra la morositat, i el 20% restant (206.55 euros) s’abonarà al final de curs un 
cop conegudes les dades definitives d’inscripció. 
 
El primer pagament del 80% que haurà d’efectuar l’Ajuntament és de 826,19 euros que 
s’hauran de fer efectius a l’empresa Trifusió Projectes Culturals, SL, prèvia presentació  
de la factura corresponent. 
 
Segon. Atès que la competència en l’atorgament està atorgada per l’alcaldia a la Junta 
de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
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Primer. Restar assabentats de la comunicació efectuada en data 18 de desembre de 
2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-7238) per part de la Diputació de Barcelona, sobre 
les xifres de participació i les despeses del programa Anem al Teatre curs 2018-2019, 
corresponents al nostre municipi. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 1.032.73euros, (aplicació pressupostària 
38.326.22799 exercici 2018) corresponents a l’import total del programa Anem al teatre 
curs 2018-2019, a càrrec de l’empresa Trifusió Projectes Culturals, SL. 
 
Tercer. Reconèixer el pagament de l’obligació reconeguda i ordenar el pagament per 
import de 826,19 € a efectes 31.12.2018 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
38.326.22799. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’àrea d’Intervenció 
i Tresoreria a fi que incorporin a l’expedient (Gestiona núm. 1853/2018) els comprovants 
dels pagaments realitzats per aquest ajuntament, corresponents al programa Anem al 
Teatre curs 2018-2019 a l’empresa Trifusió Projectes Culturals, SL 
 
Cinquè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, que 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  
 

 
 
 
 
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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S1 Aprovar la convocatòria i les bases de concessió d’ajuts socials a families 
i persones   empadronades a Sant Fruitós de Bages (usuaris dels serveis socials, 
2019) (exp. 191/2019) 
 
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  
 
1.-  En els últims anys, l’Ajuntament  ha ajudat a les famílies empadronades al municipi, 
atorgant ajuts individuals a famílies i persones en situacions d’especial necessitat social 
i/o emergència que  han demanat  l’auxili dels serveis socials municipals.  

 
2.- El marc legal pel qual es regeixen les subvencions (ajuts) que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS),als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS) i al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat 
pel Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, que va ser objecte de publicació al 
Butlletí Oficial de la Província en data de 12 de desembre de 2016 (en endavant 
Reglament). 

 

3.- El Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, conté 
les normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts a persones en 
situacions d’especial necessitat social i/o emergència i per atendre a  situacions 
d’estat o risc d’exclusió social  
 
4.- Vist el que al pressupost municipal per a l’exercici de 2019 i en les seves 
Bases d’execució es consigna crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import de trenta mil euros (30.000,00 €), a càrrec a la partida pressupostàries 
33-231-48000. Ajusts socials a familias i persones. 
 
5.- Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde, mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 480, de data 18 de juny de 2015.  
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6.- Vist que convé l’aprovació a la major brevetat possible ja que suposa la 
convocatòria anual per l’atorgament d’ajudes de caràcter social (llibres i material 
escolar, ajuts d’emergència, ... ) 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte d’ajudar a 
persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència, per a 
l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, d’acord amb el que 
estableixen els articles 1 i 2 del Reglament municipal de prestacions socials de 
caràcter econòmic, per un import màxim de 30.000,00 euros.  
 
SEGON.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que 
disposa l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, 
de 5.12.2015), el text íntegre del qual figura a l’annex d’aquest acord.  
 
TERCER. - AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de trenta mil euros (30.000,00€), a càrrec a la partida pressupostàries 33-231-48000. 
Ajusts socials a familias i persones 
 
QUART. - PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament 
 
CINQUÈ. - Declarar que: 

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

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

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

 
  

Annex.- Extracte de la convocatòria de l’atorgament de les prestacions socials de 
caràcter econòmic de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’any 2019. 
BDNS (Identif.): XXXXXX 

Codi de la convocatòria: AJUTSOCIALS 2019. 
 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han publicat. 
 

Per acord del Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, va ser aprovat el 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (que conté les 
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts), que va ser objecte de publicació 
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al Butlletí Oficial de la Província en data de 12 de desembre de 2016. 
 

2. Objecte de la convocatòria 
L’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència 
per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, per a l’any 2019, d’acord 
amb el que estableixen els articles 1 i 2 del Reglament municipal de prestacions socials 
de caràcter econòmic. 

 
3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària. 
La quantia màxima dels ajuts serà la que estableix l’article 9 (Quantia de les prestacions 
i barem) del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic. 

 
Aplicació pressupostària: 33-231-48000. Ajusts socials a familias i persones Import 
màxim convocatòria: 30.000,00 €. 
4. Procediment de concessió. 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el 
de concurrència competitiva. 

 
5. Destinataris. 
Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques qualsevol  persona i/o unitat 
familiar de convivència que es trobi en  una situació de dificultat socioeconòmica o en  
risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar 
l`empitjorament de la situació de mancança i que reuneixin els requisits que estableix 
l’article 7.2. del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic. 

 
Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions 
de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l’article 30 de 
la Llei 13/2006, de prestacions  socials de caràcter econòmic, les persones o unitats 
familiars que tenen a càrrec menors. 

 
6. Termini de sol·licitud. 
Obert durant tots els dies de l’any. Caldrà sol·licitar cita prèvia amb l`equip de serveis 
socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i informarà del règim jurídic aplicable a 
aquesta convocatòria. 

 
La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic 
aplicable. 

 
7. Documentació i requisits. 
Per tal d`acreditar el compliment dels requisits exigits i facilitar la informació necessària 
per aplicar els criteris d`atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la 
sol·licitud haurà d`anar acompanyada de la documentació general establerta al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic: 

 
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada. 
b) Document d’identificació del sol·licitant. 
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 
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c1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de 
la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus 
d’ajut. 
c2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada 
d’ingressos de la unitat familiar.  
c3. Declaració responsable en la que faci constar:   
-  Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic 
o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes. 
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en el 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic i concedides per 
aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa 
que ho motiva. 

 
-  Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els 
que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les 
seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de 
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas 
contrari, indicar quins. 
c4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui 
ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic 
de referència dels equips bàsics d’atenció social. 
En cas de requerir-se documentació específica, aquesta s’atindrà al que estableix 
l’article 12 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic. 

 
8. Criteris d`atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions. 
Els criteris d’atorgament i barems, seran els que s’estableixen en els articles 8 i 9 del 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic. 

 
9. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió. 
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la 
Regidoria de Serveis Socials. 

 
10. Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat. 
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el 
seu compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades 
Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim   de publicació previst a la LGS 
en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l`honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent 
en el moment del seu atorgament. 

 
11. Altres condicions. 
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es 
regularan per allò disposat en el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic. 

 
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S2 Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’inspecció i control de 
les prestacions de servei de manteniment integral dels serveis tècnics facultatiu 
del subministrament i tecnologia per la millora energètica de l’enllumenat públic 
i semàfors (exp. 973/2016) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2017, es 
va acordar l’adjudicació a l’empresa M-305-I.S. SL., amb CIF B-58993171, el contracte 
del servei d’inspecció i control de les prestacions de servei de manteniment integral. 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 7 de febrer de 2017, i d’acord amb 
la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en dos anys, amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Josep Ibañez Gassiot, en 
representació de l’empresa M-305-I.S. SL (registre d’entrada 2019-E-RC-501) de 
26/01/2019), en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del 
contracte. 
 
Quart. Atès que el tècnic responsable del contracte indica que el servei s’ha portat a 
terme de forma idònia, i donant compliment a les prescripcions tècniques particulars 
incloses al procediment. Es proposa la continuïtat del servei contractat. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
Sisè. Vist que el 7.02.19 és la data en que s’esgota la vigència principal del contracte, i 
cal per tant, aprovar la pròrroga amb anterioritat a aquesta data. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de manteniment integral, 
sent la finalització d’aquesta prorroga el 7 de febrer de 2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima derivada de l’execució de la citada 
prorroga per l’import de 3.500,00 € (IVA exclòs) més 21% d’IVA, total 4.235,00 (IVA 
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.165.22706. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a l’enginyer municipal, i a la 
Intervenció-Tresoreria municipal.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
  
 
S3 Aprovació del Modificat d’obra núm. 1 i Modificat d’obra núm. 2 del Projecte 
d’execució de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró 
(exp. 1367/2016) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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  
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
Primer. En data 3 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el Projecte d’execució de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer 
Padró (BOP de  14 d’octubre de 2016 i DOGC de 19 d’octubre de 2016), redactat per 
Joan Ribera Mestres amb un pressupost d’execució per contracte de 552.730,38 € (21% 
IVA inclòs). 
Segon. La Junta de Govern Local, en data 2.10.2017, va adjudicar a l’empresa Artifex 
Infraestructuras S.L., amb CIF B65675365, l'execució de les obres contingudes en el 
Projecte executiu de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer Padró per 
un import de 272.543’00 € (IVA exclòs), més 57.234’03 € d’IVA, total de 329.777’03 € 
(21% IVA inclòs) 
 
Tercer. En data 5.12.2017 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i autorització 
de l’inici de les obres per part de l’Ajuntament, el contractista i la direcció facultativa de 
les obres. 
 
Quart. En data 7 de novembre de 2018 (2018-E-RC-6255) el Sr. Joan Ribera Mestres, 
arquitecte i director de les obres referenciades ha presentat els següents documents els 
quals s’annexen al present: 
 

- Modificat d’obra núm. 1 del Projecte d’execució de la 1a fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del carrer Padró:  
és un modificat d’obra que conté partides que es donen de baixa atès que no 
s’executaran, partides en que es disminueix l’amidament, partides en que 
s’incrementa l’amidament i noves partides no previstes al projecte original. En 
conjunt representa un decrement de 18.817,87 € (PEC IVA exclòs) 

 

- Modificat d’obra núm. 2 del Projecte d’execució de la 1a fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del carrer Padró: 
És un modificat d’obra que conté partides que es donen de baixa atès que no 
s’executaran, partides en que es disminueix l’amidament, partides en que 
s’incrementa l’amidament, noves partides no previstes al projecte original, així 
com increment de despeses pels conceptes complementaris de xarxa d’aigua - 
Aigües de Manresa SA i Xarxa electricitat – Endesa. En conjunt representa un 
decrement de 8.958,51 € (PEC IVA exclòs). 
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Cinquè. En data 19.11.2018 es donà tràmit d’audiència a Artifex Infraestructuras S.L., 
dels citats Modificats d’obra número 1 i 2, en el marc del qual en data 26.11.2018 
(registre número 2018-E-RC-6675) ha presentat el document d’al·legacions que consta 
en l’expedient. 
 
Sisè. Vist l’informe emès pel director facultatiu de les obres de data 10.12.2018; i 
l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Joan Anglada Arumí de 10.12.2018 els 
quals s’adjunten en Annexos 1 i 2 i serveixen de motivació al present acte.  
 
Setè. Atès que el decrement total per a ambdós modificats ascendeix a 27.776,38 € (IVA 
exclòs) essent un 10,19%. 
 
Vuitè. Atès l’import d’adjudicació del contracte a Artifex Infraestructuras S.L. per  
l’execució de les citades obres per un import de 272.543’00 € (IVA exclòs), més 
57.234’03 € d’IVA, total de 329.777’03 € (21% IVA inclòs). Amb l’aplicació del decrement 
total dels modificats, el preu del contracte queda fixat en 244.766,62 € (IVA exclòs), més 
51.400,99 € (21% IVA) sent un total de 296.167,61 € (IVA inclòs). 
 
Novè. Vist el disposat en els articles 107, 219 i 234 del Real Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  
  
Desè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: L’Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Número de decret: 2015-0480  
- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015  
 
Onzè. Vist que cal poder comunicar, el més aviat possible, l’import definitiu de l’import 
de les obres a la Diputació de Barcelona atès que les obres estan finançades amb una 
subvenció en el marc de la XGL 2016-2019.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per Artifex Infraestructuras S.L als 
documents “Modificat d’obra núm. 1 i núm 2 del Projecte d’execució de la 1a fase de les 
obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró”, en base als informes de data 
10.12.2018 emesos pel director de les obres i per l’arquitecte municipal els quals 
serveixen de motivació al present acord. 
 
Segon. Aprovar els documents “Modificat d’obra núm. 1 i núm. 2 del Projecte d’execució 
de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró”, els quals 
comporten un decrement total de 27.776,38 € (IVA exclòs); 33.609,41 € (21% IVA 
inclòs). 
 
Tercer. Modificar el contracte d’obres adjudicat a l’empresa Artifex Infraestructuras S.L., 
amb un decrement del preu de 33.609,41 € (21% IVA inclòs) respecte del preu del 
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contracte inicial (aprovat per la Junta Govern Local de 02.10.2017), sent el nou preu de 
contracte de  296.167,61 € (IVA inclòs). 
 
Quart. Requerir a l’empresa Artifex Infraestructuras S.L per tal de formalitzar la 
modificació del contracte d’obres. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa contractista, a la direcció facultativa, 
serveis tècnics municipals (Sr. Joan Anglada Arumí arquitecte municipal) i a la 
Intervenció-tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 

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

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

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

 
 
Annex 1 – Informe emès pel director facultatiu de les obres de 10.12.2018 
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Annex 2- Informe emès per l’arquitecte municipal de 10.12.2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  
S4 Autorització de parada al mercat setmanal de Torruella de Baix per a 
l’exercici de venda no sedent (exp. 1737/2018) 
 
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  
 
1. En data 21 de novembre de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC- 6560), el sr. XXX, 
presenta una instancia en la qual demana una parada de 6 ml al mercat dels dimecres 
de Torruella de Baix per a la venda ambulant de pollastres i conills mitjançant camió 
remolc de rostisseria. Adjunta a la seva sol·licitud la documentació: declaració 
responsable acreditativa de disposició d’assegurança de responsabilitat civil referida a 
l’activitat i en situació d’alta a efectes de la Seguretat  
 
2. Consultada la base de dades, resulta que en la tipologia del Grup 1. Alimentació 
respecte al mercat que se celebra els dimecres a Torruella de Baix actualment no hi ha 
parades vacants, per la qual cosa no hi han llocs vacants que es puguin cobrir per les 
sol·licituds que es presentin fins el nou període de provisió de places en sistema de 
concurrència competitiva. Actualment s’està tramitant l’increment de la oferta de 
parades al mercat de Torruella, a proposta del regidor de promoció econòmica amb 
competències en matèria de mercats per atendre a qüestions de caràcter soci-
econòmiques dels veïns del nucli de Torruella. 
 
3. La concessió de llicencia per a l’exercici de la venda no sedentària al mercats 
setmanals que es celebren al municipi és subjecte a la següent normativa: 
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- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (Butlletins 
Oficials de la Província de 24 de maig de 2017 i de 1 d’agost de 2016). Els articles 8, 9, 
10 i 11 de l’Ordenança, determinen els requisits per l’obtenció de l’autorització per 
exercir la venda no sedentària que han de complir per a l’exercici de l’activitat de venda 
les persones físiques o jurídiques, el procediment per a l’atorgament de noves 
autoritzacions, l’acreditació dels requisits, el contingut de l’autorització i la seva durada.  
 
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. (BOP de 21/12/2018), estableix a l’article 5è.- 
Beneficis fiscals, apartat 2, que, les indústries al carrer i ambulants ubicades al barri de 
Torruella de venda no sedentària no estaran obligats al pagament de la taxa de l’article 
setè, tarifa segona, 1. Mercats 
 
4. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, 
la resolució de la sol·licitud correspon a la Junta de Govern Local, que 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  
 
5. Vist l’informe del vicesecretari instructor, de data 29 de gener de 2019, que consta a 
l’expedient. 
 
6. Amb motiu de l’atorgament d’autorització per instal·lació de parada al mercat de venda 
no sedentària de Torroella de Baix en el marc de la campanya de foment d’aquest punt 
de venda (reactivació del mercat de Torroella de Baix) es preveu l’inici de la vigència de 
l’autorització pel dia 06/02/2019 i per aquest motiu resulta necessari que aquesta 
proposta s’incorpori a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local que se celebra el 
04/02/2019 
 
7. El Regidor el Regidor de Promoció Econòmica- Mercats, de conformitat amb el 
disposa en la regla vuitena del Decret de l’alcalde núm.480/2015, de 18 de juny abans 
esmentat, sobre l’estructura organitzativa de les àrees de govern i de les delegacions, 
sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. XXX (DNI. XXX) autorització per a l’exercici de venda no 
sedentària al mercat setmanal de Torruella de Baix, per a la venda ambulant de 
productes del Grup 1. Alimentació (pollastres i conills mitjançant camió i remolc de 
rostisseria). 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimecres entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
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- Durada de l’autorització: a partir del 6 de febrer de 2019 i fins que els llocs vacants  de 
venda ( parades) siguin proveïts mitjançant concurrència competitiva. 
- Compliment de les prescripcions establertes en l’ordenança municipal reguladora dels 
mercats setmanal de venda no sedentària. (publicada  BOP el 24/05/2017. Model tipus. 
BOP de 01/08/2016). 
- Espai per instal·lació: 6 metres lineals. Format: Camió i remolc de rostisseria. 
- Ubicació: per concretar la ubicació específica de la parada a l’espai del mercat el 
sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el servei de Policia Local (vigilant) per tal 
de concretar la zona on es col·locarà la parada. 
 
SEGON.- Gestionar l’exempció de la taxa corresponent (respecte a una ocupació de 6 
metres lineals a la que correspondria un import trimestral de 97,00 € durant aquest 
exercici) en la forma que determina l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, vigent respecte a 
l’exercici 2019 i segons les condicions que s’estableixin per aquest període a la norma. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal.  
 
QUART.- Declarar, respecte de l’acord primer, que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S5 Denegació d’ajudes d’urgència social (exp. 1765/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
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 6772/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Ref. Serveis 
Socials 

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

23/2018 1765/2018 XXX Material Escolar Supera  
barem econòmic. 

 
 
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. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 100 de 110 
 

 

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 

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  
 
  

S6  Aprovació del contracte menor de subministrament per adquisició de 
plaques de gual (500) (exp. 198/2019) 
 
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 de subministrament per 
l’adquisició de 500 plaques de gual referit a la previsió del nombre de plaques 
necessàries per l’exercici 2019 en el marc de la campanya de regularització que 
es desenvolupa durant aquest exercici, 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: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 101 de 110 
 

 

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 

- 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 subministrament per l’adquisició de 500 
plaques de guals a favor  de Proseñal, SLU, CIF: B-59720987, per un import de 
6.900,00 euros (IVA exclòs), més 1.449,00 euros d’IVA, total de 8.349,00 euros 
(IVA 21% 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 8.349,00 euros (IVA 21% 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 132 22699 altres despeses 
seguretat ciutadana. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la policia local, 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. 

 
SISÈ. Per garantir la continuïtat de la campanya de regularització d’autoritzacions per 
entrada i sortida de vehicles (prorrogada per l’any 2019) i atenent al nombre de 
sol·licituds gestionades es necessita garantir la disponibilitat de plaques per procedir al 
lliurament. 

 
Annex 1. Informe-proposta 
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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 10:30 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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