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

Núm.: .......................................... 4/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ................... 18 de febrer de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo. 
 
No obstant, la Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora a la sessió en el punt 6.2, el 
qual vota. 
 
També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés 
 
Excusa la seva assistència: - 
 
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 18 de febrer de 2019, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió de l’assumpte 
sobrevingut proposat. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

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

  

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

 
 

1 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

1.1 Preu públic dels llibres "La Festa de 
l'Arròs: Cultura, tradició i gastronomia a 
Sant Fruitós de Bages" i "Els drets 
humans d'Abel Azcona" 

368/2019 5 

 ÀMBIT DE SERVEIS A LA 
CIUTADANIA 

  

2 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

2.1 Aprovació de preu públic dels mocadors 
de la Festa de l’Arròs 

219/2017 7 

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

  

3 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local celebrada el 4 de febrer de 2019 

185/2019 8 

4 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 9 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

5 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

5.1 Aprovació bases específiques d’una 
plaça de treballador/a social i una plaça 
de tècnic/a mig de gestió per proveir un 
lloc de treball de tècnic/a mig 
d’ocupació 

181/2019 15 

5.2 Declarar desert el procés selectiu per a 
la cobertura d’una plaça de tècnic/a mig 
de gestió per proveir un lloc de treball 
de Tècnic/a mig de promoció 
econòmica 

979/2018 23 

6 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

6.1 Sobreseïment i arxiu de procediment 
administratiu sancionador per resolució 

301/2019 24 

6.2 Expedient sancionador en matèria de 
tinença i conducció d’animals de 
companyia – gossos potencialment 
perillosos: resolució del procediment. 
Imposició de sanció 

1303/2018 26 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA 

CIUTADANIA 
 

  

7 ÀREA DE SANITAT    

7.1 Aprovació de la pròrroga del lot 3: servei 
de prevenció i control de la legionel·losi 
del contracte del servei de control 
integral de plagues a la via pública i 
equipaments municipals i per a la 
prevenció i control de la legionel·losi del 
municipi de Sant Fruitós de Bages 

1236/2016 41 

7.2 Aprovació de la pròrroga del lot 1: servei 
de desratització, desinsectació i 
desinfecció de la via pública i 
dependències municipals del contracte 
del servei de control integral de plagues 
a la via pública i equipaments 
municipals i per a la prevenció i control 
de la legionel·losi del municipi de Sant 
Fruitós de Bages. 
 

1236/2016 43 

8 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

8.1 Concessió d’ajudes d’urgència social 135/2019 44 

8.2 Concessió d’ajudes d’urgència social 141/2019 
165/2019 

46 

8.3 Concessió d’ajudes d’urgència social 258/2019 
259/2019 

47 

8.4 Denegació d’ajuda d’emergència social 263/2019 49 

8.5 Denegació d’ajuda d’emergència social 1106/2018 
1771/2018 
136/2019 
163/2019 

50 

8.6 Denegació d’ajuda d’emergència social 1791/2018 
137/2019 

52 

8.7 Concessió del servei d’atenció 
domiciliària  

190/2019 
298/2019 
299/2019 
313/2019 

53 

8.8 Concessió del servei d’atenció 
domiciliària  

256/2019 
260/2019 

55 

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

1807/2018 57 

9 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

9.1 Aprovar la pròrroga fins al 31 de 
desembre de 2020  al Protocol 

238/2019 59 
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d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals de  la Diputació de 
Barcelona 

9.2 Aprovació de les Bases de la 
convocatòria del concurs de pintura 
ràpida de la Festa de l’Arròs, i la seva 
despesa corresponent 

266/2019 61 

10 ÀREA D’ENSENYAMENT   

10.1 Admissió i reconeixement del dret 
d’obtenir l’ajut individual de 
concurrència competitiva del 50% del 
cost del servei escolar de menjador a 
alumnes  escolaritzats en els nivells 
d’ensenyament obligatori de primària i 
en el segon cicle d’educació infantil, de 
centres públics de l’àrea educativa de 
Sant Fruitós de Bages i empadronats 
en algun nucli dels nuclis del municipi 
(La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda 
de Bages o Torroella de Baix) 
disseminat o habitatge aïllat 
 

801/2018 63 

11 ÀREA D’ESPORTS   

11.1 Aprovació de la pròrroga del contracte 
administratiu especial del servei de bar 
ubicat al pavelló municipal d’esports. 

284/2015 65 

11.2 Autorització per a la celebració de la 
Transèquia 2019, al seu pas pel terme 
de municipal 

300/2019 67 

11.3 Autorització per a l’ús d’equipaments 
esportius municipals (Pavelló d’esports 
i Camp de futbol) per celebrar el 22è. 
Torneig de Pasqua Paidos 2019 

152/2019 71 

11.4 Aprovació de la pròrroga del contracte 
administratiu especial del servei del bar 
ubicat al camp de futbol municipal. 

640/2014 73 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PAGS 

S1 Aprovació de la despesa i programa de 
la Festa de l’arròs 2019 

302/2019 75 
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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 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
1.1. Preu públic dels llibres "La Festa de l'Arròs: Cultura, tradició i gastronomia 

a Sant Fruitós de Bages" i "Els drets humans d'Abel Azcona" (EXP. 
368/2019) 

 
Primer. Des de la regidoria de cultura s’ha editat i imprès el llibre "La Festa de l'Arròs: 
Cultura, tradició i gastronomia a Sant Fruitós de Bages" com a eina divulgativa de la 
festa més popular i emblemàtica del municipi. 
 
Segon. En el contracte privat de creació artística de l’obra denominada “Els drets 
humans d’Abel Azcona” obrant en l’expedient 145/2019 es desprèn que s’editarà un 
llibre per ser venut durant l’exposició que s’inaugurarà el pròxim 23 de febrer del 2019. 
 
Tercer. Vist informe de la tècnica d’arxiu on constata que el preu unitari del llibre "La 
Festa de l'Arròs: Cultura, tradició i gastronomia a Sant Fruitós de Bages" és de 26.23€  
i el llibre "Els drets humans d'Abel Azcona" és de 10.41€ per exemplar en costos 
directes, però en ser un material de cultura i art del municipi de Sant Fruitós de Bages, 
és pot considerar adient un preu públic més baix el seu cost unitari per ser justificar-se 
en termes d’interès públic i cultural per la població. 
 
Quart. Vist l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s’estableix que el 
import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic. 
 
Cinquè. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics 
corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament. 

 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar el preu públic del llibre "La Festa de l'Arròs: Cultura, tradició i 
gastronomia a Sant Fruitós de Bages" per un import unitari de 20€ i el llibre "Els drets 
humans d'Abel Azcona" per un import unitari de 10€ per raons culturals i d’interès públic.  
 
Segon. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent: 

• La Festa de l'Arròs: Cultura, tradició i gastronomia a Sant Fruitós de 
Bages preu de 20€/ unitat 
 

• Els drets humans d'Abel Azcona preu de 10€/ unitat 
 

Tercer La liquidació del preu públic s’ajustarà a la següent regla per la liquidació i 
recaptació d’aquest: 
 
En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 Reguladora dels Preus públics. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’àrea de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes; 
i publicar al BOPB. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

2 ÀREA DE CULTURA I FESTES 
 
2.1. Aprovació de preu públic dels mocadors de la Festa de l’Arròs (EXP. 219/2017) 
 
Primer. Per part de la regidoria de cultura és té la voluntat de posar a disposició de tot 
el públic que ho desitgi, mocadors tradicionals amb el logotip de la festa de l’arròs, per 
tal de donar un major lluïment de la festa. 
 
Segon. Vist l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s’estableix que el 
import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic. 
 
Tercer. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics 
corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament. 

 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el preu públic del mocador de la Festa de l’Arròs per un preu unitari de 
2€. 
 
Segon. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent: 

Mocador de la Festa de l’Arròs: 2€/unitat 
 

Tercer La liquidació del preu públic s’ajustarà a la següent regla per la liquidació i 
recaptació d’aquest: 
 
En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 Reguladora dels Preus públics. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’àrea de Tresoreria i cultura per al seu coneixement 
i efectes; i publicar al BOPB. 
 
Cinquè. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de 
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

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

 
 

3. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 4 de febrer de 2019 (EXP. 185/2019) 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 4 de 
febrer de 2019, amb la següent esmena: 
 

- A la pàgina 1, al setè paràgraf, allà on diu que es va reunir la Junta de Govern 
Local el dia 7 de febrer de 2019 ha de dir que es va reunir el dia 4 de febrer de 
2019. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

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

2019-

0089 

30/01/2019 

10:40 
220/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 

ordenació de pagaments corresponents a l'expedient nº 

220/2019 de relació de factures, núm de relació 

O/2018/305 

2019-

0090 

30/01/2019 

13:52 
235/2019 

Aprovació del calendari de les guàrdies de la brigada 

d'obres per l'any 2019. 

2019-

0091 

30/01/2019 

13:54 
194/2019 

Execució conjunta de l’actuació Promoció i millora dels 

polígons i les empreses del Bages 2019. Recurs PAE. 

Programa Polítiques de Teixit Productiu Catàleg de 

Serveis 2019, sol·licitat pel Consell Comarcal del 

Bages. 

2019-

0092 

30/01/2019 

13:56 
129/2017 

Consentiment a escriptura notarial que vol atorgar  

Fundació Catalunya La Pedrera, un cop verificat que 

no afecta a les servituds constituïdes a favor de 

l'Ajuntament a l'àmbit de Sant Benet 

2019-

0093 

30/01/2019 

14:14 
1279/2018 

Contracte especial d'arrendament del local de planta 

baixa situat al carrer Eugeni d’Ors 23-25 de Sant 

Fruitós de Bages per destinar-lo a comissaria de la 

Policia Local 

2019-

0094 

30/01/2019 

14:15 
1227/2018 

Comunicació de transmissió de titularitat - (Bar Kiku, 

Llicència 591/82) 

2019-

0095 

30/01/2019 

19:08 
241/2019 

Autorització assistència a cursos de formació per part 

de personal divers. 

2019-

0096 

30/01/2019 

19:20 
61/2019 

Finalització nomenament per urgència Jordi Carulla 

com a tècnic auxiliar de joventut. 

2019-

0097 

31/01/2019 

11:15 
232/2019 Compareixença en RC 502/2018-J 

2019-

0098 

31/01/2019 

16:40 
248/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 

ordenació de pagaments corresponents a l'expedient nº 

248/2019 de relació de factures, núm. de relació 

O/2018/307 
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2019-

0099 

01/02/2019 

10:10 
1889/2018 

LLICENCIA INSTAL·LACIONS PLAQUES 

FOTOVOLTAIQUES 

2019-

0100 

01/02/2019 

10:11 
1707/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-

0101 

01/02/2019 

10:13 
1747/2018 

QUEIXES MANTENIMENT SOLAR VEÍ  (  C/ SANT 

VALENTÍ,  17 ) 

2019-

0102 

01/02/2019 

10:21 
77/2018 

Llicència ambiental Funerària de mascotes Celamic, SL 

-- Decret d'esmenes - liquidació modificada 

2019-

0103 

01/02/2019 

10:23 
77/2019 

QUEIXA PARCEL.LA BRUTA AVDA. 

V.MONTSERRAT, 2 - PINEDA BAGES 

2019-

0104 

01/02/2019 

10:26 
1688/2018 Ordres d'execució ambiental 

2019-

0105 

01/02/2019 

10:32 
242/2019 

Procediment sancionador en matèria d’infraccions de 

trànsit (Multes trànsit 2019 - remesa 19006283)  

incoació procediment sancionador 

2019-

0106 

01/02/2019 

12:51 
185/2019 

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària de la 

Junta de Govern Local pel dia 4 de febrer de 2019 

2019-

0107 

01/02/2019 

16:46 
884/2015 

Delegació per absència de l'alcalde els dies 6 i 7 de 

febrer de 2019 

2019-

0108 

01/02/2019 

16:51 
264/2019 

Aprovació de la Instrucció de la intervenció municipal 

en matèria de notes d’intervenció de disconformitat. 

2019-

0109 

01/02/2019 

16:54 
267/2019 

Assignació del vehicle Peugeot 407, amb matrícula 

5406-DPX, a la Policia Local. 

2019-

0110 

01/02/2019 

16:56 
454/2017 

Expedient 454/2017 -- Múltiples interessats --  

Compliment d'observacions de la llicencia d'obres 

2019-

0111 

01/02/2019 

17:16 
255/2019 

modificació de crèdit 2/2019 per incorporació de 

romanents 

2019-

0112 

04/02/2019 

9:21 
86/2019 

Aprovació padró trimestral 1/2019 (mercats venda no 

sedentària) 
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2019-

0113 

04/02/2019 

12:25 
269/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb Colla de 

Geganters i Grallers, exercici 2018 

2019-

0114 

04/02/2019 

12:25 
261/2019 

aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 

ordenació de pagaments corresponents a l'expedient nº 

261/2019 de relació de factures, núm. de relació 

O/2019/4 

2019-

0115 

04/02/2019 

14:37 
271/2019 

Aplicació de sobrefinançament anys anteriors a 

inversions del 2019. Transferència de finançament 

afectat. 

2019-

0116 

04/02/2019 

14:40 
263/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb Col·lectiu de 

Recerca Històrica, exercici 2018 

2019-

0117 

04/02/2019 

14:40 
260/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb Batukada 

Shangó, exercici 2018 

2019-

0118 

04/02/2019 

14:40 
181/2017 

Llistat per el cobrament del servei d'atenció domiciliària 

mes de desembre 

2019-

0119 

04/02/2019 

14:55 
282/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 

informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 7 de 

febrer de 2019 

2019-

0120 

04/02/2019 

14:56 
281/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 

informativa de Promoció del Territori pel dia 7 de febrer 

de 2019 

2019-

0121 

04/02/2019 

15:00 
278/2019 Renúncia voluntària de treballador 

2019-

0122 

04/02/2019 

15:21 
280/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 

informativa de Presidència i Serveis Centrals pel dia 7 

de febrer de 2019 

2019-

0123 

04/02/2019 

15:22 
147/2019 

Nomenament interí de JORDI CARULLA URGELL fins 

cobertura definitiva plaça de tècnic auxiliar de joventut. 

2019-

0124 

04/02/2019 

15:41 
1865/2018 Comissió serveis com a Caporal - Sr. XXX 
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2019-

0125 

04/02/2019 

16:08 
983/2018 

Procés selectiu 1 plaça TÈCNIC AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA -- Modificació designació suplent 

President. 

2019-

0126 

04/02/2019 

16:16 
974/2018 

Citació de la Sra. XXX per explicació segon exercici 

OPO ARQUITECTE TÈCNIC 

2019-

0127 

04/02/2019 

16:19 
268/2019 

Gestió vehicle de titularitat municipal: tractament 

residual i formalització de baixa administrativa (9330-

BRH) 

2019-

0128 

05/02/2019 

7:47 
1139/2018 

Llicència d’obres per la construcció d'una piscina en 

habitatge unifamiliar 

2019-

0129 

05/02/2019 

10:13 
974/2018 

Citació de l'aspirant XXX per explicació segon exercici 

OPO arquitecte tècnic 

2019-

0130 

05/02/2019 

13:54 
154/2019 

Aixecament de mesura d'intervenció d'arma (TIP 

10349) 

2019-

0131 

05/02/2019 

14:02 
836/2015 Convocatòria CAU 18.2.19 

2019-

0132 

07/02/2019 

18:35 
315/2019 

Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió 

Informativa de Promoció del Territori de 11 de febrer de 

2019 (POUM) 

2019-

0133 

08/02/2019 

9:16 
52/2019 

Aprovació del reconeixement d'obligacions i ordenació 

del pagament corresponents als lloguers que ocupen 

diferents serveis municipals 

2019-

0134 

08/02/2019 

10:15 
1297/2018 

Padró d’usuaris i subjectes passius del servei de llar 

d’infants corresponent al mes de febrer de 2019. 

2019-

0135 

08/02/2019 

10:15 
408/2018 

Esmena d’error material en el Decret del regidor de 

Serveis Econòmics núm. 2018-1585, de 28 de 

desembre de 2018, sobre l’aprovació dels comptes 

justificatius de les bestretes de caixa fixa de l'Alcaldia  i 

de la Tresoreria 

2019-

0136 

08/02/2019 

10:15 
145/2019 

Aprovació de la factura corresponent a la finalització 

del procés creatiu previ del contracte privat de creació 

artística de l’obra  “Els drets humans d’Abel Azcona”. 
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2019-

0137 

08/02/2019 

10:15 
1710/2018 

Imposició i ordenació de QQUU projecte d’urbanització 

de la Unitat d'Actuació 15a “El Cementiri”-Descàrrec 

comptable per error material doc. de pagament. 

2019-

0138 

08/02/2019 

10:15 
277/2019 

Llistat per el cobrament del servei de teleassistència 

mes de gener 2019. 

2019-

0139 

08/02/2019 

11:33 
1141/2018 

Llicència urbanística d'obres per la construcció d'un 

habitatge unifamiliar aïllat al carrer Trabucaires, s/n. -

Pineda de Bages 

2019-

0140 

08/02/2019 

12:10 
131/2019 Contractació temporal com a auxiliar de la llar 

2019-

0141 

08/02/2019 

12:51 
291/2019 

Incoació procediment sancionador en matèria 

d’infraccions de trànsit (Multes trànsit 2019 - remesa 

19006805) 

2019-

0142 

08/02/2019 

12:58 
1374/2017 

Convocatòria per la comissió política Any pintor Alfred 

Figueras 2018 al 19 de febrer de 2019 

2019-

0143 

08/02/2019 

13:40 
51/2019 Autorització per activitat esportiva. Cani Cross 

2019-

01441 

08/02/2019 

13:51 
1757/2018 

Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de 

clàusules administratives l’execució de Reforma de 

parades d’autobús; Construcció d’un pas de vianants 

semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c; Millora d’un 

tram del Camí Ral 

2019-

0145 

08/02/2019 

13:54 
1367/2016 Requeriment reparació paviment carrer Padró 

2019-

0146 

08/02/2019 

13:56 
288/2018 

Llicencia urbanística d'obres per la rehabilitació de la 

Maisa Les Feixes de Claret 

2019-

0147 

08/02/2019 

14:08 
501/2017 

Inscripció al registre d'usuaris de vehicles elèctrics i 

lliurament targeta de recàrrega 

2019-

0148 

08/02/2019 

14:13 
848/2017 

Desistiment del procediment i ordenar el seu 

arxivament. 

                                                 
1 Diligència per fer constar error en la redacció del títol 
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2019-

01492 

08/02/2019 

14:15 
130/2017 Comunicació dades de padró Escola Pla del Puig- 

2019-

0150 

08/02/2019 

15:06 
323/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 

ordenació de pagaments corresponents a l'expedient 

nº323 /2019 de relació de factures, núm. de relació 

O/2019/5 

2019-

0151 

11/02/2019 

10:22 
283/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple municipal 

pel dia 14 de febrer de 2019 

2019-

0152 

11/02/2019 

10:25 
288/2019 

Decret d'urgència per a l'aprovació del contracte menor 

de serveis per la impressió d'un llibre sobre la Festa de 

l'Arròs a Sant Fruitós de Bages 

2019-

0153 

12/02/2019 

9:52 
314/2019 

Autorització de pagaments a justificar TARGETES S1 

T-10 1 ZONA Exp.314/2019 

2019-

0154 

12/02/2019 

10:12 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als 

membres de la Corporació i l’assignació mensual als 

grups municipals (GENER 2019) 

2019-

0155 

12/02/2019 

11:56 
1449/2018 Expedient disciplinari a personal laboral 

2019-

0156 

12/02/2019 

12:01 
329/2019 

Compareixença en recurs contenciós administratiu 

162/2018 (ORANGE ESPAGNE, S.A contra DIBA - 

liquidacions del quart trimestre de 2015) 

2019-

0157 

12/02/2019 

12:15 
1463/2018 

Finalització nomenament interí per programa temporal 

de Martí Flotats Garroset per superació procés selectiu. 

2019-

0158 

12/02/2019 

12:17 
33/2018 

Trasllat vehicle a centre autoritzat per tractament 

residual B 2080 WF 

2019-

0159 

12/02/2019 

13:21 
285/2019 

Contractació com educadora de la llar d'infants de 

treballadora per superació procés selectiu 

2019-

01603 

12/02/2019 

14:54 
65/2019 

Resolució sol·licitud accés a diversos expedients per 

part d'ERC-AM 

                                                 
2 Diligència per fer corregir les referències a legislació derogada 
3 Decret anul·lat pel decret 2019-0166 
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2019-

0161 

12/02/2019 

16:07 
318/2019 Finalització relació laboral 

2019-

0162 

12/02/2019 

20:21 
1230/2018 

Citació per explicació cas pràctic aspirant procés 

creació borsa de treball d'agents de la policia local. 

2019-

0163 

12/02/2019 

20:22 
305/2019 

Incoació procediment sancionador transit relació 

19007532 

2019-

0164 

12/02/2019 

20:50 
805/2017 Llicència de primera ocupació comunicació prèvia . 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
  

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
5 ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
  
5.1 Aprovació bases específiques d’una plaça de treballador/a social i una plaça 
de tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació 
(EXP. 181/2019) 
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018 
es van aprovar les bases reguladores generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
municipal, realitzant-se la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09.04.2018. 
 
Tercer.- Donat que en data 08.11.2018 es va portar a terme el procés selectiu per a la 
cobertura d’una plaça de tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de 
tècnic/a mig d’ocupació, el qual es va declarar desert, segons acta del Tribunal 
Qualificador. 
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Quart.- Donat que en data 26.11.2018 es va portar a terme el procés selectiu per a la 
cobertura d’una plaça de treballador/a social, el qual es va declarar desert, segons 
acta del Tribunal Qualificador. 
 
Cinquè.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17.12.2018 
es va declarar desert els processos anteriorment esmentat, realitzant-se la 
corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 10.01.2019 i a la seu 
electrònica. 
 
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 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I, per 
una plaça de treballador/a social i d’una plaça de tècnic/a mig de gestió per proveir un 
lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.   
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal. 
 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- 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 I  
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG TREBALLADOR/A SOCIAL. 
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Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de treballador/a social. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de tècnic/a mig treballador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, 
Escala d’Administració Especial, subescala tècnica de la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, 
i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió del títol de Diplomat/da universitària de Treball 
Social o tenir un grau en treball social o equivalent.  
 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-
se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En 
cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre 
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el 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. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
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Data realització primer exercici: 
 
No serà a abans del dia 01.03.2019 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: 
Definició dels Serveis Socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés 
subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes. 

2. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Finalitat dels serveis socials, 
objectius i principis rectors del sistema públic de serveis socials, titulars del dret 
a accedir als serveis socials, situacions amb necessitat d’atenció especial. 

3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Dret d’accés als serveis 
socials i dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials. Deures dels ciutadans 
en relació amb els serveis socials. 

4. Els Sistema Català de Serveis Socials: Principis, nivells en que s’estructura i 
competències de les diferents administracions. 

5. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Infraccions i sancions dels 
usuaris o beneficiaris de prestacions. 

6. El Decret 202/2009 dels Òrgans de participació i de coordinació del Sistema 
Català de Serveis Socials. 

7. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: 
Principis rectors i drets dels infants i adolescents. 

8. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La 
intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc. 

9. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La 
Protecció dels infants i adolescents e situació de desemparament. 

10. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: tipus. 
11. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: 

Destinataris de les mesures de suport a les famílies.  
12. La Llei 39/2006, de Promoció de la Autonomia personal i Atenció a las persones 

en situació de dependència (LAPAD). Principals modificacions introduïdes pel 
Real Decret. 

13. La Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació a la LAPAD. 

14. Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania. 
15. La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 

retornades a Catalunya. 
16. La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista.  
17. La xarxa de Salut Mental: Descripció dels serveis, canals d’accés, professionals 

que intervenen i destinataris.  
18. La cartera de Serveis Socials. Marc conceptual. 
19. Xarxa d'atenció a les drogodependències a Catalunya. 
20. La gestió integral de serveis entre l’àmbit salut i social. 
21. Protecció de la confidencialitat en l'àmbit dels serveis socials bàsics. 
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22. El Codi deontològic dels Treballadors/es Socials. 
23. Espais de Reflexió Ètica en serveis d’ intervenció social de Catalunya (ERESS). 
24. Competències professionals i funcions dels Treballadors/es Socials en els 

serveis socials bàsics. 
25. La exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels 

serveis socials bàsics. 
26. La tècnica de l’entrevista en l’àmbit dels serveis socials bàsics. 
27. L’informe social: finalitats i continguts. 
28. El treball en equip. Interdisciplinarietat. Metodologia. Requisits. La negociació i 

l’establiment d’acords.  
29. La mediació com a eina d’intervenció social. 
30. El voluntariat a Catalunya. El seu paper en el camp social. Funcions i articulació 

amb els serveis socials.  
31. El treball en xarxa a l'àmbit dels serveis socials bàsics. 
32. Paper de les entitats del tercer sector en l’àmbit dels serveis socials: Pacte de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el Tercer sector. 
33. La Promoció Social. Concepte. Intervenció des del servei socials bàsics en els 

col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social. 
34. Itinerari individual d'inserció com a proposta metodològica. Col·lectius amb 

dificultats d'integració sociolaboral. Recursos. 
35. Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ 

habitatge i la pobresa energètica 
36. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 

de les persones en risc d’exclusió social residencial. 
37. Els Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència. 
38. El servei d’intervenció socioeducativa no residencial. 
39. Descripció del servei d’ajuda a domicili. El SAD municipal.  
40. Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA). Procés i procediment. 

Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l’assignació dels recursos segons 
les necessitats familiars. 

41. Els Plans Locals d’Inclusió Social a Catalunya. 
42. Intervenció en l’àmbit d’estrangeria: Informes d’estrangeria d’adequació de 

l’habitatge, d’arrelament social, d’integració social (renovació de residència 
temporal) i d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de 
residència en virtut de reagrupament familiar. 

43. Polítiques d’igualtat de gènere. La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.  

44. Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil. 
45. Els indicadors de risc en la gent gran. El maltractament de la gent gran. 
46. Els indicadors de risc en les dones víctimes de violència de gènere. 
47. Les fundacions tutelars: coordinació dels serveis socials bàsics davant la 

modificació de la capacitat. 
48. La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta. Serveis 

d’atenció a infants i joves.  
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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A MIG D’OCUPACIÓ. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig d’ocupació. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de Tècnic mig d’ocupació, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  
 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-
se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En 
cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre 
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el 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. 
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La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.03.2019. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Fons Social Europeu: Les iniciatives Comunitàries per a la millora de l’ocupació. 
2. L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020. 
3. Pla de desenvolupament de Polítiques d’Ocupació a Catalunya. 
4. El servei d’Ocupació de Catalunya: objectius i funcionament.  
5. Les polítiques actives d’ocupació. Marc general i competències de les 

administracions públiques.  
6. Les polítiques actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
7. Les Escoles Taller, els Tallers d’ocupació i els Plans d’Ocupació: objectius, 

disseny i gestió de projectes.  
8. Polítiques de suport a l’ocupació i vies de finançament. 
9. Seguiment i avaluació de les polítiques d’Ocupació.  
10. Les justificacions tècniques i econòmiques de les subvencions.  
11. L’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil.  
12. La realitat socioeconòmica de Sant Fruitós de Bages.  
13. El Mercat de treball: conceptes bàsics (taxes d’atur i d’activitat, població activa, 

oferta i demanda).  
14. Els serveis locals d’Ocupació: Concepte, organització i funcionament.  
15. Funcionament d’una borsa de treball municipal. 
16. La Xarxa Local d’Ocupació. Evolució, continguts i perspectives de futur.  
17. Possibilitats i funcionament de l’aplicatiu XALOC. 
18. El procés d’intermediació laboral. Itineraris de l’oferta i la demanda. 
19. El procés d’orientació laboral i tècniques de recerca de feina.  
20. La protecció de dades de caràcter personal en el procés de recerca de feina. 
21. Contractació laboral. Tipologies de contractes, l’extinció de la relació laboral, el 

salari incentius a la contractació.  
22. Orientació professional i laboral. 
23. Els itineraris personals d’inserció. 
24. Desenvolupament de les competències professionals. 
25. Recursos d’inserció sociolaboral de col·lectius amb disminució física, psicològica 

i/o malalties mentals. Detecció i derivació.  
26. L’entrevista ocupacional. 
27. El Club de la Feina. Organització, gestió i públic destinatari. 
28. Eines, vies i tècniques de recerca de feina. 
29. Les noves tecnològiques en el procés de recerca d’ocupació. 
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30. La Qualificació Professional.  
31. Gestió de la qualitat en els serveis de Promoció econòmica. 
32. Fases fonamentals en la programació de projectes ocupacionals.  
33. Els tècnics locals d’intermediació laboral. Perfil, evolució i funcions.  
34. El tercer sector i la seva contribució a la generació d’ocupació. 
35. Les empreses de treball temporal, les agències de col·locació i les empreses 

d’inserció. 
36. La Inserció laboral de col·lectius desfavorits en les diferents realitats de la 

comarca.  
37. La prospecció d’empreses. El perfil del prospector/a d’empresa. Estratègies 

d’actuació. Incidència en el món local. 
38. Les Oficines Tècniques laborals. 
39. Disseny i planificació de la formació ocupacional i professionalitzadora. 
40. Eines i recursos d’inserció sociolaboral pels col·lectius amb dificultat d’inserció.  
41. Desenvolupament de competències bàsiques, professionals i transversals, en el 

procés de recerca de feina. 
42. La prospecció d’empreses a la xarxa Xaloc. Necessitats de les empreses i 

presentació dels serveis de Promoció Econòmica.  
43. El mercat de treball i la creació d’ocupació. Anàlisi del perfil de les persones en 

situació d’atur, sector i activitats econòmiques a Sant Fruitós de Bages.  
44. Anàlisi de l’impacte de les polítiques de Promoció Econòmica en la creació 

d’Ocupació. Els sectors generadors d’Ocupació a Sant Fruitós de Bages i a la 
comarca del Bages.  

45. La igualtat d’oportunitats i el seu tractament al mercat de treball. 
46. Polítiques de joventut i ocupació locals. 
47. Servei de Mobilitat Juvenil del Bages impulsat pel Consell Comarcal del Bages.  
48. Els observatoris del Mercat de Treball. Definició. Objectius i funcions. Fonts 

d’informació per a l’anàlisi del mercat de treball.  
 
 
 
 

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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5.2 Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
mig de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a mig de promoció 
econòmica (EXP. 979/2018) 
 
Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu d’una plaça de de 
tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a mig de promoció 
econòmica. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 31 de gener de 2019, 
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de 
tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a mig de promoció 
econòmica, en no haver superat el procés selectiu cap de les aspirants presentades. 
 
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 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mig 
de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a mig de promoció econòmica, pels 
motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
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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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  
6.1. Sobreseïment i arxiu de procediment administratiu sancionador per resolució 
(EXP. 301/2019) 
 
Primer. En data 20 de gener de 2019 consta l’emissió dels butlletins de denúncia número 
AD 0577 i SFB D-2069 subscrits respectivament pels agents de policia amb TIP 1023 i 
3656 referits 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 
(AD 0577) i de forma temerària previst com a conducta infractora segons l’establert a 
l’article 3 del referit Reial Decret 1428/2003 a la qual correspon una quantia de 500,00 
€ i la pèrdua de 6 punts respecte al permís de conduir (SFB D-2069). Consta la 
incorporació d’aquests butlletins en seu de l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona com expedients 1900000018 i 
1900000019 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 58977/2019 
AT POLICIA LOCAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES (NRI 07/2019), essent presentades 
a registre del Jutjat de Guardia i de la Fiscalia d’Àrea de Manresa el 21 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 5 de febrer de 2019 ha estat derivada pel Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona (reg. 2019-E-RC-719) la sentencia número 8/2019 de 24 de gener dictada en 
procediment de diligències urgents-judici ràpid 2/2019 respecte a les diligències 
incoades a partir de les denúncies AD 0577 i SFB D-2069 amb resultat de sentència 
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condemnatòria respecte a la comissió d’un delicte de conducció sota la influència de 
begudes alcohòliques i de conducció temerària corresponent la pena de multa de 4 
mesos (a raó d’una quota diària de 4,00 € corresponent un total de 480,00 €) i la privació 
del permís de conduir vehicles de motor i ciclomotors per un termini de 8 mesos i 1 dia 
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 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
PRIMER.- Sobreseure i arxivar els procediments administratius sancionadors 
identificats a l’aplicació WTP de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona com 
 

• expedient 1900000018 incoat a partir del butlletí de denuncia AD 0577 de 20 de 
gener de 2019 

• expedient 1900000019 incoat a partir del butlletí de denuncia SFB D-2069 de 20 
de gener de 2019 

 
referits 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 7 
de Manresa en procediment de diligències urgents-judici ràpid 2/2019 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. 
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- 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. Expedient sancionador en matèria de tinença i conducció d’animals de 
companyia – gossos potencialment perillosos: resolució del procediment. 
Imposició de sanció (EXP. 1303/2018) 
 
DADES DEL PROCEDIMENT 
 

Acta policial 110/2017 data 27/02/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

XXX NIF XXX 

expedient incoat 1303/2018 
decret 
d’incoació 

Decret número 
2018-1306, de 9 
de novembre de 

2018 

 
PRIMER. Mitjançant decret número 2018-1306, de 9 de novembre de 2018 es va 
aprovar l’inici d’ofici de procediment sancionador contra el senyor XXX (XXX) respecte 
a conductes que comportarien la comissió de comissió de dues infraccions greus (article 
7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos) i dues infraccions molt greus (article 44.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
tinença d’animals), en l’àmbit de la tinença d’animals d de companyia i la tinença i 
conducció d’animals potencialment perillosos, tramitant-se el procediment en modalitat 
ordinària. 
 
SEGON. El referit decret 2018-1306 d’incoació de procediment sancionador va ser 
notificada al presumpte infractor en data 16 de novembre de 2018, juntament amb la 
provisió d’instrucció que identifica les dades del procediment i incorpora una proposta 
de resolució a efectes d’exercici de l’opció de reconeixement de responsabilitat 
mitjançant pagament anticipat en fase d’incoació, en els termes següents: 
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“DECRET 
 
Incoació de procediment sancionador 
 
Primer. Mitjançant la actuació d’inspecció en funcions de policia administrativa 
formalitzada pels agents de la Policia Local identificats amb TIP 1063 i 1072 a través de 
la denuncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos 
subscrita com acta número 110/2017 de 27 de febrer de 2017 es dedueix la presumpta 
comissió d’infraccions en matèria de tinença d’animals de companyia i tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos a partir de la identificació de conductes 
que s’incorpora en aquest document en els següents termes (referit a la conducció de 
dos gossos en el moment dels fets): 
 

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent 

Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 

Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic 

Portar, una persona, més d’un gos potencialment perillós 

 
Segon. La matèria sobre la qual recauen les presumptes infraccions estan regulades 
per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i per l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals, resultant d’aplicació per 
la seva tramitació el procediment establert per les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb les especificacions que contempla 
la normativa sectorial referida. 
 

conducta 
(descripció incorporada a 

l’acta/informe) 

TIPIFICACIÓ INFRACCIÓ 

 norma 
regulador

a 
article 

descripció legal de la 
infracció 

gradua
ció 

1 

Posseir i/o portar el 
gos sense la 
llicència municipal 
pertinent 

OMTA 44.1 
No tenir llicència per la 
conducció d'un animal 
potencialment perillós 

molt 
greu 

x2 
(2 

gossos) 

2 

Posseir i/o portar el 
gos sense el 
certificat del cens 
municipal 

Llei 
10/1999 

7.2.a 
No inscriure el gos al 
registre específic del 
municipi corresponent. 

lleu prescrita 

3 
Portar el gos sense 
morrió a la via o en 
un espai públic 

Llei 
10/1999 

7.3.e 

Portar els gossos 
deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les 
parts comunes dels 
immobles col·lectius i als 
llocs i als espais públics 

greu 
x2 
(2 

gossos) 
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en general. 

4 

Portar, una 
persona, més d’un 
gos potencialment 
perillós 

sense correspondència en la normativa reguladora  

 
Tercer. A les infraccions presumptament comeses, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció de l’expedient, li són aplicables les següents sancions de multa: 
 

Conducta infractora 
normativa 
reguladora 

article que 
estableix 
la quantia 

tipus 
d’infracció 

barem 
(mínim / 
màxim) 

No tenir llicència per la 
conducció d'un animal 
potencialment perillós 

Ordenança 
municipal 

sobre tinença 
d’animals 

art. 45 molt greu 
300,01 € a 
500,00 € 

Portar els gossos 
deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les 
parts comunes dels 
immobles col·lectius i als 
llocs i als espais públics 
en general. 

Llei 10/1999 art. 11 greu 
150,25 € a 
1.502,53 € 

 
Quart. D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 39/2015, atès que es tracta d’una infracció de 
caràcter greu o molt greu, s’ha d’aplicar la tramitació corresponent al procediment 
ordinari. 
 
Atesa la proposta formulada per l’instructor: 
 
RESOLC 
 
Primer. Iniciar un expedient sancionador al senyor XXX (XXX) perquè la seva conducta 
pot constituir la comissió de dues infraccions greus (article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos) i dues 
infraccions molt greus (article 44.1 de l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals), 
que s’ha de tramitar mitjançant el procediment ordinari.  
 
Segon. Nomenar instructor de l’expedient al Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages (agent 1070), i secretari a Rafael Garcia Sanchez (administratiu adscrit a l’àrea 
de Seguretat Ciutadana. 
 
Contra aquestes persones els interessats poden promoure la recusació en qualsevol 
moment del procediment d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, sobre règim jurídic del sector públic. 
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Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona inculpada i fer-li avinent el dret a 
presentar al·legacions, o els documents i informacions de què es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta, així com la 
possibilitat de proposar proves i definir les mesures per fer-les efectives. Així mateix, en 
la notificació s’ha d’advertir la persona interessada dels terminis per exercir aquests 
drets així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes 
que en deriven.  
 
També se li ha de fer saber que, d’acord amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, en el 
cas que no formuli al·legacions, en el termini assenyalat, sobre el contingut de la 
resolució d’inici d’expedient sancionador, aquest contingut pot ser considerat proposta 
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.  
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució a l’instructor i secretari designats com a 
membres de l’equip instructor 20. 
 
Cinquè. Informar la persona inculpada de la possibilitat de reconeixement voluntari de 
la responsabilitat, amb els efectes previstos en l’article 85 de la Llei 39/2015, per la qual 
cosa es podrà fer efectiu, pels mitjans de pagament indicats en la carta de pagament 
que s’adjunta com a document integrat en la provisió d’instrucció elaborada pels serveis 
municipals que figura com annex – dades del procediment sancionador - de la present 
resolució (presencial en horari d’atenció al públic a les dependències de la Policia Local 
o ingrés en compte bancari) l’import de la multa assenyalada a la proposta (900,52 €), 
amb un 25% de reducció (IMPÒRT BONIFICAT PER PAGAMENT ANTICIPAT: 675,39 
€ - article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) en el termini de 10 dies hàbils a partir 
de la notificació. 
 
 
Annex 
DADES DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
PROVISIÓ D’INSTRUCCIÓ 
 
DADES DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR – OFERIMENT DE POSIBILITAT DE 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT MITJANÇANT PAGAMENT ANTICIPAT 
(FASE D’INCOACIÓ) 
 
De conformitat amb el previst a l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú, es procedeix a identificar els següents elements 
configuradors del procediment sancionador: 
 

I. Identificació del presumpte/s responsable/s 
 

Nom i cognoms / 
denominació social 

NIF, CIF, número 
de passaport, ... 

adreça 
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XXX XXX XXX 

 
 

II. Fets que motiven la incoació del procediment, possible qualificació i 
sanció que pot correspondre. 

 
- Fets 

 

Tipus de document 
de denúncia* 

número data emplaçament 

acta policial 
agents: 1063 + 1042 

110/2017 27/02/2017 
c/ Bertrand i Serra 

(proximitats del 
núm. 24) 

(* veure document incorporat com annex) 
 
Breu descripció de la/es conducta/es presumptament infractora/es (segons les 
dades incorporades a l’acta/informe/butlletí de denúncia: 
 

Número 
d’ordre 

Relat de fets incorporat a 
l’acta/informe/butlletí de denúncia 

observacions 

1 
Posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent 

no consten dades d’emissió 
de llicència respecte al 
presumpte infractor 

2 
Posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal 

consta 1 assentament al 
Registre d’Animals de 
Companyia (ANICOM) del 
gos amb nom Kimawari (xip 
981098102357675) de raça 
Staffordshire Bull Terrier amb 
efectes del dia 07/10/2018 
(registre 2015-E-RC-4193) 

(veure annex II) 

3 
Portar el gos sense morrió a la via o 
en un espai públic 

referit als dos animals 
indicats a l’acta 

4 
Portar, una persona, més d’un gos 
potencialment perillós 

 

 
 

- Possible qualificació 
 

conducta 
(descripció incorporada a 

l’acta/informe) 

TIPIFICACIÓ INFRACCIÓ  

norma 
regulador

a 
article 

descripció legal de la 
infracció 

gradua
ció 
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1 

Posseir i/o portar el 
gos sense la 
llicència municipal 
pertinent 

OMTA 44.1 
No tenir llicència per la 
conducció d'un animal 
potencialment perillós 

molt 
greu 

x2 
(2 

gossos) 

2 

Posseir i/o portar el 
gos sense el 
certificat del cens 
municipal 

Llei 
10/1999 

7.2.a 
No inscriure el gos al 
registre específic del 
municipi corresponent. 

lleu prescrita 

3 
Portar el gos sense 
morrió a la via o en 
un espai públic 

Llei 
10/1999 

7.3.e 

Portar els gossos 
deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les 
parts comunes dels 
immobles col·lectius i als 
llocs i als espais públics 
en general. 

greu 
x2 
(2 

gossos) 

4 

Portar, una 
persona, més d’un 
gos potencialment 
perillós 

sense correspondència en la normativa reguladora  

 
OMTA: Ordenança municipal sobre tinença d’animals 
Llei 10/1999: Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos. 
 

- Sanció que pot correspondre 
 

conducta 

RÈGIM SANCIONADOR (quantia) 

norma 
reguladora 

article 
tipus de 
sanció 

barem 

1 
No tenir llicència per la 
conducció d'un animal 
potencialment perillós 

OMTA art. 45 molt greu 
300,01 € a 
500,00 € 

1 
No tenir llicència per la 
conducció d'un animal 
potencialment perillós 

OMTA art. 45 molt greu 
300,01 € a 
500,00 € 

3 

Portar els gossos 
deslligats i sense morrió 
a les vies públiques, a 
les parts comunes dels 
immobles col·lectius i 
als llocs i als espais 
públics en general. 

Llei 10/1999 art. 11 greu 
150,25 € a 
1.502,53 € 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=200534#fragment-1072210
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3 

Portar els gossos 
deslligats i sense morrió 
a les vies públiques, a 
les parts comunes dels 
immobles col·lectius i 
als llocs i als espais 
públics en general. 

Llei 10/1999 art. 11 greu 
150,25 € a 
1.502,53 € 

 
 

III. Identificació d’instructor i secretari del procediment 
 
 
Instructor: ............. agent 1070 (Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages) 
 
Secretari: ....... Rafael Garcia Sanchez (administratiu adscrit a l’àrea de Seguretat 
Ciutadana) 
 
Règim de recusació: 
 
Contra aquestes persones els interessats poden promoure la recusació en qualsevol 
moment del procediment d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, sobre règim jurídic del sector públic. 

 
 

IV. Òrgan competent per la incoació del procediment 
 

òrgan actua per 
norma que atribueix la 

competència 

Alcalde 
atribució directa per la 
normativa reguladora de 
la matèria 

article 13 Llei 10/1999 
article 21.1.n Llei 7/1985 

 
 

V. Òrgan competent per la resolució del procediment 
 

òrgan actua per 
norma que atribueix la 

competència 

Junta de Govern Local 

delegació de l’alcalde 
(decret 2015-0480 de 

18/06/2015 regla 3a - 17, 
publicat al BOPB de 

03/07/2018) 

article 13 Llei 10/1999 
article 21.1.n Llei 7/1985 

 
VI. Possibilitat de reconeixement de la responsabilitat / pagament anticipat 

(art. 85 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú) 
 
Conforme s’estableix a l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques, el pagament voluntari respecte a 
la proposta de sanció que s’adjunta (carta de pagament anticipat) comportaria la 
terminació del procediment en el supòsit que es realitzi el pagament de la quantitat 
indicada en aquest document (675,39 €) per alguna de les modalitats que es detallen a 
la carta de pagament en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data de recepció 
del mateix. 
 
Aquesta possibilitat es regula en els següents termes al referit precepte: 
 

“1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva 
responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que 
escaigui. 
 
2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una 
sanció pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la 
improcedència de la segona, el pagament voluntari per part del presumpte 
responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la terminació del 
procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la 
determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió 
de la infracció. 
 
3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l'òrgan 
competent per resoldre el procediment ha d'aplicar reduccions de, almenys, el 
20% sobre l'import de la sanció proposada, i són acumulables entre si. Les 
reduccions esmentades han d'estar determinades a la notificació d'iniciació del 
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per 
reglament.” 

 
 

VII. Adopció de mesures provisionals (art. 56.1 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú) 

 

 Sí No 

S’adopten? ☐ ☒ 

 
 

VIII. Danys i perjudicis a béns municipals  
 
De les actuacions practicades no es desprèn l’existència de danys i perjudicis.  
 

IX. Dret a formular al·legacions, audiència i terminis. 
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En cas de no procedir al pagament anticipat com a reconeixement de responsabilitat 
respecte a les infraccions indicades, disposeu de 10 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de rebre aquesta notificació, per presentar al·legacions, aportar documentació 
i proposar proves, si escau. Durant aquest termini l’expedient roman a la vostra 
disposició i podrà ser examinat a les dependències de la Policia Local de Sant Fruitós 
de Bages (Plaça de la Vila) en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i 
dijous – excepte durant el mes d’agost - de 17:00 a 19:00). 
 
Per presentar davant l’Ajuntament reclamacions, al·legacions o suggeriments, podeu 
emprar qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones 
físiques poden escollir si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir 
els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics. Les persones jurídiques, en 
tot cas, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 
 
En cas de no efectuar al·legacions en el termini indicat l’acord d’incoació amb la 
qualificació que s’incorpora en aquest document (apartat II) podrà ser considerat com 
proposta de resolució respecte a la responsabilitat imputada. 
 
La present provisió és un acte de tràmit i, consegüentment, no és susceptible de cap 
recurs. No obstant això, podeu interposar les accions i els recursos que considereu 
procedents. 
 
 
 

Participació de la persona que firma: 
instructor del procediment 

 Participació de la persona que firma: 
secretari del procediment 

 
càrrec: Cap de Policia 
 
equip instructor: 20 

  
càrrec: administratiu adscrit a l’àrea de 
Seguretat Ciutadana  
equip instructor: 20 

Agent 1070 
(firma electrònica) 

 Rafael Garcia Sanchez 
(firma electrònica) 
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Annex I: 
Acta 110/2017 de 27 de febrer de 2017 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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Annex II 
 
Comprovació dades ANICOM: 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 
Annex III 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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  * Ingrès al numero de compte ES7501826035440201722938  amb indicació expressa

del NÚMERO D'EXPEDIENT i referència al concepte pel qual es realitza l'operació

                 (exemple: EXPEDIENT 2018/1111 PAGAMENT SANCIÓ )

  IMPORTANT:   en aquesta modalitat de pagament serà requisit necessari que s'aporti el 

justificant de pagament respecte a l'operació realitzada

   * Presencial a les depencies de la Policia Local

      (Plaça de la Vila núm. 2 baixos - 08272 Sant Fruitós de Bages)

      Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

                     dijous de 17:00 a 19:00 (excepte agost)

                      (24 i 31 de desembre tancat)

LLOCS I MITJANS PER PAGAR

Per operació bancària

Mitjançant tarjeta bancària

Ordenança muncipal sobre tinença d'animals (art. 50 - extracte)

    D'acord amb el que es preveu a l'article 33.1 del Reglament general de recaptació,  es fa lliurament d'aquest

    document a l'únic efecte del seu pagament fins a la data límit indicada a l'anvers

  El presumpte infractor podrà abonar la sanció que li correspondria, amb reducció del 25% del seu import dins del termini de 10 dies hàbils. Aquest pagament suposa

  la renuncia a formular al·legacions i comporta que s'entengui finalitzat el procediment per mitjà d'una resolució que declari comesa la infracció.

  

   La finalització del procediment d'aquesta forma no afecta la possibilitat de l'interessat d'interposar els recursos que en dret corresponguin.

     Si no es realitza el pagament en el termini indicat en aquest document i/o es procedeix a la formulació d'al·legacions el procediment seguirà la seva tramitació 

     ordinària, restant sense efecte el valor bonificat atorgat mitjançant la present carta de pagament.

   El pagament voluntari respecte a la present proposta comporta la terminació en els termes previstos a l'article 85 de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment

   administratiu comú de les administracions públiques:

        1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció 

             que escaigui.

        2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la

             improcedència de la segona, el pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la

             terminació del procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis

             causats per la comissió de la infracció.

        3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per resoldre el procediment ha d'aplicar reduccions de, almenys, 

             el 20% sobre l'import de la sanció proposada, i són acumulables entre si. Les reduccions esmentades han d'estar determinades a la notificació d'iniciació

            del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

            El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament.
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TERCER. Havent-se evacuat tràmit d’audiència respecte a l’interessat i atorgat termini 
per realització de pagament anticipat, no consta que aquest hagi formulat al·legacions 
respecte a la proposta de resolució que s’incorpora al decret notificat ni, a partir de les 
dades facilitades per la Tresoreria Municipal, s’hagi procedit a la realització del 
pagament com a forma de reconeixement de responsabilitat en el termini atorgat 
(finalitzat el 6 de desembre de 2018 i a aquests efectes es considera procedent elevar 
a definitiva la proposta de resolució incorporada al decret 2018-1306 pel valor íntegre 
de la sanció (900,52 €) en base a les següents circumstàncies: 
 

- Es consideren provats els que fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat 
dels agents que van subscriure l’acta 110/2017 a efectes de denúncia. 
 

- S’ha identificat inequívocament la persona responsable de les infraccions. 
 

- Els fets provats constitueixen dues infraccions greus (article 7.3 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos) i dues infraccions molt greus (article 44.1 de l’Ordenança Municipal 
sobre tinença d’animals) 
 

- A les infraccions provades els hi són aplicables la sanció de multa per import total 
de 900,52 € de conformitat amb els articles 7.3.e i 11 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 44.1 i 
45 de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals. 
 

- No s’aprecien altres circumstàncies especials que incideixin en la gradació de la 
sanció diferents de les previstes a la normativa referida. 
 

- No s’ha presentat al·legacions per part de l’interessat en el termini atorgat a partir 
de la notificació de la incoació del procediment. 
 

- En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i 
reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, 
respectant els drets del presumpte responsable, i s’han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a l’infractor. 

 
QUART. La Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents, 
 
ACORDS: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Primer. Imposar al sr. XXX, amb XXX, dues sancions de 300,01 € cada una per la 
comissió d’infracció molt greu tipificada a l’article 44.1 de l’ordenança municipal sobre 
tinença d’animals i dues sancions de 150,25 € cada una per la comissió de infracció 
greu tipificada a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, conforme la proposta de resolució que s’incorpora 
a la part expositiva a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte al sr. XXX adjuntant el document de liquidació núm. 
2019/0000000578 informant respecte al pagament de la sanció que:. 
 
La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 97 
i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques.  
 
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via del 
procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e interesses pertinents. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió de la 
liquidació de la sanció (núm. 2019/000000578). 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
7 ÀREA DE SANITAT 
 
7.1. Aprovació de la pròrroga del lot 3: servei de prevenció i control de la 
legionel·losi del contracte del servei de control integral de plagues a la via pública 
i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del 
municipi de Sant Fruitós de Bages (EXP. 1236/2016) 
 
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2017, es va 
acordar l’adjudicació a l’empresa Braut eix ambiental, SL, amb CIF B-63.701.775, el lot 
3: servei de prevenció i control de la legionel·losi, del contracte de serveis de control 
integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control 
de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 14 de març 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 de la Sra. Montserrat Braut Calveras, en 
representació de l’empresa Braut Eix Ambiental SL (registre d’entrada 2019-E-RC-779) 
de 7 de febrer de 2019, en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga 
del contracte. 
 
Quart. Atès que la tècnica 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 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de control integral de 
plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la 
legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages i de conformitat amb la resta de 
condicions incloses en la proposició i els plecs, sent la finalització d’aquesta prorroga el 
14 de març de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’execució de la citada prorroga, 
amb càrrec a la partida 31.311.22799, altres treballs sanitat i higiene pública, condicionat 
pel que fa a l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
l’exercici corresponent. 
 

- 4.373,65 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.311.22799 del 2019.  

- 874,73 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.311.22799 del 2020.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, als serveis tècnics, 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  
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7.2. Aprovació de la pròrroga del lot 1: servei de desratització, desinsectació i 
desinfecció de la via pública i dependències municipals del contracte del servei 
de control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la 
prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 
1236/2016) 
 
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2017, es va 
acordar l’adjudicació a l’empresa Veterberga, SL, amb CIF B-60.578.267, el lot 1: servei 
de desratització, desinsectació i desinfecció de la via pública i dependències municipals, 
del contracte de serveis de control integral de plagues a la via pública i equipaments 
municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós 
de Bages 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 14 de març 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 de la Sra. Rosa Segales Carrera, en 
representació de l’empresa Veterberga SL (registre d’entrada 2019-E-RC-823) de 8 de 
febrer de 2019, en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del 
contracte. 
 
Quart. Atès que la tècnica 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 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de desratització, 
desinsectació i desinfecció de la via pública i dependències municipials i de conformitat 
amb la resta de condicions incloses en la proposició i els plecs, sent la finalització 
d’aquesta prorroga el 14 de març de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’execució de la citada prorroga, 
amb càrrec a la partida 31.311.22799, altres treballs sanitat i higiene pública, condicionat 
pel que fa a l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
l’exercici corresponent. 
 

- 5.557’13 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.311.22799 del 2019.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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- 1.111’43 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.311.22799 del 2020.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, als serveis tècnics, 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  
 
  
8 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
  
8.1. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 135/2019) 
 
Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats de lleure.  
 
Segon.- Vistes les instàncies presentades amb aquesta finalitat (registre d’entrada 
238/2019) 
 
Tercer.- La sol·licitud abans esmentada va ser objecte d’informe individualitzat per la 
tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat  dels 
sol·licitants i proposant l’atorgament de l’ajut, tenint en compte l’establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades hi ha prevista 
consignació amb aquesta finalitat a la partida  3332648009 del pressupost  2019. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 

L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 250,00€ ajuts 
per a famílies amb situació de necessitat econòmica amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats esportives.  
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import Ajuda Concepte Forma de 
Pagament 

01/2019 135/2019 XXX 250,00€ Activitat esportiva Compte corrent  
Asfe 

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

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
8.2. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 141/2019 i 165/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 256; 69/2019). 
 
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 2019, 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 cada 
una 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. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 479,05€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import Ajuda Concepte Forma de 
Pagament 

06/2019 141/2019 XXX 100,00€ Alimentació Compte corrent  
Usuària 

01/2019 165/2019 XXX 379,05€ Lloguer Compte corrent 
Usuària  

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagaments aprovats en el mateix. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
8.3. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 258/2019 i 259/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 620; 618/2019). 
 
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 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
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Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una 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. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 607,04€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import Ajuda Concepte Forma de 
Pagament 

08/2019 258/2019 XXX 17,04€ Medicació Compte corrent  
Farmàcia Fuentes  

09/2019 259/2019 XXX 500,00€ Subministraments Efectiu  

09/2019 259/2019 XXX 90,00€ Alimentació Efectiu 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagaments aprovats en el mateix. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.4. Denegació d’ajuda d’emergència social (EXP. 263/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 569/2019). 
 
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 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

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

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Concepte Motiu de la Denegació 

11/2018 263/2019 XXX Subministraments 
bàsics 

Supera barem econòmic 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord al/la interessat/a. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
8.5. Denegació d’ajuda d’emergència social (EXP. 1106/2018, 1771/2018, 136/2019 
i 163/2019) 
 
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 4343; 6792/2018 i 240; 316/2019). 
 
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 
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pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
Es proposa a la Regidora de serveis socials elevi a la Junta de Govern Local el següents. 

 
ACORDS: 
 
Primer.- 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 Motiu de la Denegació 

15/2018 1106/2018 XXX Llibres de text Falta justificar ajut anterior. 

24/2018 1771/2018 XXX Llibres de text Falta justificar ajut anterior. 

01/2019 136/2019 XXX Material escolar Falta justificar ajut anterior. 

02/2019 163/2019 XXX Material escolar Falta justificar ajut anterior. 

 
Segon.- Notificar aquest acord als sol·licitants. 
 
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  
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8.6. Denegació d’ajuda d’emergència social (EXP. 1791/2018 137/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 6886/2018 i 242/2019). 
 
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 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
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 Motiu de la Denegació 

93/2018 1791/2018 XXX Subministraments 
bàsics 

Falta justificar ajut anterior. 

02/2019 137/2019 XXX Alimentació Falta justificar ajut anterior. 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
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- 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  
 
 
 
8.7. Concessió del servei de teleassistència (EXP. 190/2019, 298/2019, 299/2019 i 
313/2019) 
 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

416 de 23/01/2019  XXX 

712 de 05/02/2019 XXX 

714 de 05/02/2019 XXX 

776 de 07/02/2019 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: 
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- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 

 
Proposo a la Junta de Govern local el següent 

 

S’ACORDA: 

 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei de teleassistència, a: 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

190/2019 XXX A 

298/2019 XXX A 

299/2019 XXX A 

313/2019 XXX A 

 
Informar que: 
 
- 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 

190/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

298/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

299/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

313/2019 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. 
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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.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.8. Concessió del servei d’atenció domiciliària (EXP. 256/2019 i 260/2019) 
 
Primer.- Vista la sol·licitud de prestació del servei d’atenció domiciliaria (SAD). 
 

D.N.I Registre d’ entrada 

XXX 2019-70 

XXX 2019-568 

 
 
Segon.- Avaluada la documentació presentada per la sol·licitant, mitjançant informe 
emès per la Treballadora social en el qual proposa l’atorgament del servei i la quota que 
han de satisfer els usuaris de conformitat amb el previst Reglament del servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que comprèn els servei de 
telealarma i teleassistència ( BOP núm. 113 de 12 de maig de 2010) i el previst a 
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l’Ordenança núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres prestacions assistencials. 
 
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 de juliol de 2015 

 

L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió del servei d’atenció domiciliària que es recullen a la següent, 

 

S’ACORDA: 

 
Primer.-  Aprovar la condició de beneficiaria de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària ( SAD) a favor de la sol·licitant, i la quota mensual següent: 
 

D.N.I de l’usuari Cost per hora de servei 

XXX 0,00€/ hora 

XXX 0,00€/ hora 

 
Els beneficiaris/es resten obligats a comunicar aquest Ajuntament qualsevol variació 
sobre la seva situació social i la seva capacitat d’ingressos a efectes de poder revisar la 
quota del servei. 
 
 
Segon.-  Procedir a practicar l’alta en el Padró d’usuaris del servei de SAD. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del 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 de la quota tributaria assignada 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. 
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- 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  
 
 
8.9. Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal. (EXP. 1807/2018) 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 26/07/2018; 08/10/2018; 
22/10/2018; 05/11/2018; 19/11/2018 03/12/2018; 17/12/2018; 22/01/2019 van aprovar 
ajuts individualitzats per aliments de primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per 
subministraments bàsics. 
 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris 
d’aquests ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de 
Benestar Social. 

 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 

Per això  es proposa elevar a la Junta de Govern Local la següent: 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Restar assabentada la Junta de Govern Local  de la justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats als usuaris de l’ EBAS en situació d’emergència social amb 
efectes l’any 2018 que es detallen a continuació: 
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Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari  Ajut Concedit Ajut 
Justificat 

071/2018 89/2018 XXX 
( Lloguer) 

225,00€ 300,00€ 

065/2018 73/2018 XXX 
(Alimentació) 

100,00€ 100,68€ 

017/2018 16/2018 XXX 
(Material escolar) 

80,00€ 80,00€ 

003/2018 4/2018 XXX 
( Vitamina E) 

105,00€ 105,00€ 

004/2018  XXX 
( Extraescolars) 

43,20€ 43,20€ 

057/2018  XXX 
( Medicació) 

59,80€ 59,80€ 

073/2018 81/2018 XXX 
( Subministrament) 

240,10€ 341,28€ 

074/2018 86/2018 XXX 
( Alimentació) 

120,00€ 137,81€ 

077/2018 90/2018 XXX 
(Ulleres) 

120,00€ 240,00€ 

072/2018 80/2018 XXX 
(Alimentació) 

90,00€ 90,00€ 

068/2018 85/2018 XXX 
(Subministraments) 

94,24€ 314,13€ 

083/2018 91/2018 XXX 
(Subministraments) 

231,48€ 282,45€ 

091/2018 099/2018 XXX 
(Subministraments) 

42,43€ 46,22€ 

25/2018 01/2019 XXX 
( Material escolar) 

160,00€ 160,00€ 

 

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

 
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  
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 59 de 106 
 

 

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 

9 ÀREA DE CULTURA I FESTES 
 
9.1. Aprovar la pròrroga fins al 31 de desembre de 2020  al Protocol d’adhesió al 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de  la Diputació de Barcelona 
(EXP. 238/2019) 
 
1. En data 16 de gener de 2019,(registre d’entrada 2019-E-RC-292), la Gerència de 
Serveis de Cultura comunica a l’Ajuntament que: 
“../.. per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de 
novembre de 2018, s’ha aprovat la pròrroga fins al 31 de desembre de 2020 del Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals. Així mateix, s’ha modificat 
la redacció de l’apartat 1 del Pacte Quart d’aquest instrument amb motiu d’un canvi en 
la normativa reguladora dels plans d’autoprotecció. 
Aquest acord ha estat publicat al BOPB de data 3 de desembre de 2018. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 49 h) 2n. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, els signants d’un conveni podran acordar de forma 
unànime la seva pròrroga. Per la qual cosa, caldrà que, per la vostra part, inicieu els 
tràmits corresponents a fi d’aprovar la pròrroga del referit instrument i ens doneu trasllat 
dels acords presos.” 
 
2. El contingut de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, de data 3 de  
desembre de 2018, es el següent: 
 
“En data 8 de novembre de 2018, per acord de Junta de Govern núm. 549 de la Diputació 
de Barcelona, s’ha aprovat la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, aprovat per acord de 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014 i publicat 
al BOPB de 7 de novembre de 2014 (núm. de registre 022014029222). Així mateix, s’ha 
modificat la redacció del Pacte Quart, apartat 1 d’aquest Protocol, que passa a tenir la 
següent redacció: 
“Quart.- Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents: 
 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat 
a l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i 
higiene per tal de desenvolupar l’activitat. 
 
L’espai ha de disposar de: 
- la llicència o comunicació en el cas de teatres privats 
- les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.” 
2. Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en la sessió de 1.12.14 va aprovar 
l’adhesió de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Protocol del Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals 2015-2018 (exp.1726/2014). 
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Per a la efectivitat de l’acord d’adhesió, l’Alcaldia per decret 2014-0789, de data 
4/12/2014, es va resoldre: 
 
“Declarar. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages compleix els requisits establerts 
en el pacte quart del Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la 
Diputació de Barcelona i que són els següents: 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (Teatre Casal Cultural) adaptat a l’activitat 
escènica en condicions adequades per desenvolupar una programació artística. 
2. En relació a l’apartat 4.1 del protocol, es deixa constància que no s’han portat a terme 
modificacions substancials i que continua vigent la documentació aportada per a 
l’adhesió del Protocol anterior. 
3. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’equipament (Jordi 
Planell – Tècnic de Cultura). 
4. Mantenir una programació professional anual amb un mínim de 5 activitats 
escèniques i/o musicals professionals (fora de festa major) i vetllar per diversificar 
l’oferta amb la inclusió de propostes de diversos gèneres. 
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada, 
amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer que 
podran ser gratuïtes.” 
 
3. L’Ajuntament, tanmateix, compleix el requisits per participar en el Circuit a que fa 
referència el modificat Pacte Quart, apartat 1 del Protocol d’adhesió esmentat a l’ 
anterior punt 2. 
 
4. És d’interès de l’Ajuntament donar continuïtat a l’adhesió al Protocol  del Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals i així participar en els seus objectius i finalitats.  
5. Atès que la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en el Protocol va ser 
acordada per la Junta de Govern Local, es considera que aquesta, si s’escau, li 
correspon acordar la seva pròrroga que cal trametre’l a la Diputació de Barcelona. a 
traves de la seu electrònica. 
 
3. Per tot l’exposat anteriorment, es proposa  a la Regidora de Cultura, elevi a la Junta 
de Govern Local els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga fins al 31 de desembre de 2020 de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 1 de 
desembre de 2014, i formalitzar-la tal com el Protocol d’adhesió estableix. 
Segon.- Designar a Jordi Planell–Tècnic de Cultura), com referent tècnic de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que actuarà com a interlocutor amb l’Oficina de 
Difusió Artística- de  la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la persona designada i comunicar-ho a la Gerència de 
Serveis de Cultura-Oficina de Difusió Artística- de  la Diputació de Barcelona. 
Quart.-Declarar que: 
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- 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  
 
 
 
9.2. Aprovació de les Bases de la convocatòria del concurs de pintura ràpida de 
la Festa de l’Arròs, i la seva despesa corresponent (EXP. 266/2019) 
 
Primer. L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebra anualment la tradicional Festa 
de l’Arròs, festa declarada d’interès turístic per la Generalitat de Catalunya, convocant 
anualment un concurs de pintura ràpida de la Festa de l’Arròs. 
 
Des de l’àrea de cultura s’han elaborat les Bases que regirà el concurs i els premis, 
anteriorment esmentats.   
 
Segon. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar les Bases que regiran el 44è. Concurs de pintura ràpida de la Festa 
de l’Arròs, per dinamitzar i promocionar la Festa de l’Arròs en els seus propis termes, i 
que consten a l’annex.  
 
Segon. Aprovar la despesa de 1.450,00 euros, corresponent al premi del concurs de 
pintura ràpida, amb càrrec a la partida pressupostària 32.330.48960 de l’exercici 2019. 
 
Tercer. Publicar aquestes bases al BOPB i a la BDNS. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

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

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

a dret. 
 
ANNEX – Bases concurs pintura ràpida. 
 

BASES 44è. CONCURS DE PINTURA RÀPIDA FESTA DE L’ARRÒS 2019 
 

1. PARTICIPACIÓ. Tothom qui ho desitgi podrà participar-hi lliurement, sense 
restricció de cap mena.  

2. TEMA. Serà lliure, però caldrà que s´ajusti obligatòriament a un paisatge del 
terme municipal de Sant Fruitós de Bages.  

3. DATA. El concurs es portarà a terme el diumenge 3 DE MARÇ 2019. 
4. INSCRIPCIONS. Es faran de 8:00 a 10:00 del matí al NEXE-ESPAI DE 

CULTURA (Pl. Alfred Figueras, s/n) on es farà el segellat de teles i es donarà el 
concurs per obert.  

5. MIDES. Les mides de les teles o suports hauran de ser, com a mínim, d’un 16 f 
(65 x 54 cm) i com a màxim no podran sobrepassar en cap de les dues 
dimensions els 120 cm.  

6. RECEPCIÓ DE LES OBRES. Es farà entre les 13:00 i les 14:00 h del mateix dia 
del concurs, al Nexe-Espai de Cultura on l'organització es farà càrrec de les 
obres i lliurarà un rebut als participants.  

7. PREMIS. Cada participant només podrà aspirar a un premi. S´estableixen els 
guardons següents:  

Primer premi: 650,00 euros  
Segon premi: 450,00 euros  
Tercer premi: 350,00 euros  

8. LECTURA DEL VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS. Es portaran a terme 
el mateix 3 de març a les 18:00 h, al Nexe-Espai de Cultura, coincidint amb la 
inauguració de l’exposició de les obres.  
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9. EXPOSICIÓ. Les obres romandran exposades al públic del 3 al 17 de març al 
Nexe-Espai de Cultura, d´acord amb els següents horaris de visita: de dilluns a 
divendres, de 18:00 a 20:00 h; caps de setmana d´11:00 a 13:00h.  

10. Les obres premiades esdevindran propietat dels respectius patrocinadors. La 
resta dels treballs podran ser venuts en el període d’exposició al públic, un cop 
hagin estat taxats pels autors. L´organització retindrà un 15% de l´import final de 
la venda.  

11. RETIRADA D´OBRES. Els treballs que no hagin estat premiats ni venuts podran 
ser retirats pels autors des del 18 de març fins al 5 d’abril. Per fer-ho, caldrà 
presentar el corresponent rebut al NEXE (Horari: dilluns a dijous de 16 a 20 h., 
divendres d’11 a 13 h). Un cop transcorregut aquest termini, hom entendrà que 
l´autor cedeix l´obra al fons pictòric de l´Ajuntament. 

12. JURAT. Serà format per tres persones de l´àmbit artístic i cultural. El seu 
veredicte serà inapel·lable. 

13. La participació en el concurs implica l´acceptació d´aquestes bases. Qualsevol 
circumstància que no hi estigui prevista serà resolta per l´organització. 

 
 
 
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  
 
 
10 ÀREA D’ENSENYAMENT  
 
10.1. Admissió i reconeixement del dret d’obtenir l’ajut individual de concurrència 
competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes  
escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle 
d’educació infantil, de centres públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de 
Bages i empadronats en algun nucli dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les 
Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de Baix) disseminat o habitatge aïllat 
(EXP. 801/2018) 
 
Primer. En sessió de 18.06.2018 la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la 
convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals per concurrència competitiva del 
50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells 
d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de centres 
públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis 
del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix), 
disseminat o habitatge aïllat. 
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L’extracte de les bases i la convocatòria van ésser publicades al BOPB de 28 de juny 
de 2018 (BDNS 405131). 
 
De conformitat amb l’establert a les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts, 
en el punt 4, Termini de presentació de sol·licituds, hi diu “... En cas de nous 
empadronament durant el curs escolar, també es podrà sol·licitar fora d’aquest 
termini.”. 
 
En data 5 de febrer de 2019, el Sr. XXX (Registre d’entrada 2019-E-RC-702) presenta 
sol·licitud d’ajut. 
 
Segon. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 6.02.2019, obrant a 
l’expedient.  
 
Tercer. L’import dels ajuts atorgats no podrà excedir de 31.268,66 € que corresponen a 
l’aplicació pressupostària 38.321.48003 Programa d’ajuda al servei de menjador 
escoles públiques alumnes barris del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada 
següent: 
 

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

 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament, en ús de les competències 
que té atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.  Admetre i reconèixer el dret a obtenir l’ajut previst a les bases de la 
convocatòria per la concessió dels ajuts individualss alumnes, respecte a les 60 
sol·licituds que es detallen: 
 

DATA RE RE DNI NOM SOL IMPORT MÀX A 
ATORGAR/ 
CURS 

05/02/2019 2019-E-RC-
702 

XXX XXX 284,28 € 

 
Segon.  Publicar el present acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament  i a la web 
municipal, de conformitat a l’establert al punt 8 de les bases; fent exprés menció que 
per percebre l’ajut caldrà justificar-la en la forma que determina l’apartat 9 de les 
bases:  
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“La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en adjuntar els 
tiquets comprovants del pagament del servei de menjador a l’empresa Sehrs Food al 
model de justificació (annex 3). 
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny i 
30 d’agost per pagaments realitzats abans del 21 de juny de 2019.” 
 
Tercer. Declarar que:  
  

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
11 ÀREA D’ESPORTS 
 
 
11.1. Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu especial del servei de 
bar ubicat al pavelló municipal d’esports. (EXP. 284/2015) 
 
Primer. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2015-0395 de 26 de maig de 2015, es va 
acordar l’adjudicació a la Sra. M. Dolores Pardillo Sanz, amb NIF XXX, el contracte 
administratiu especial del servei del bar ubicat al pavelló municipal d’esports, amb un 
cànon ofertat 1.000 €, més els impostos corresponents, si s’escau; i de conformitat amb 
la resta de condicions incloses en la proposició i els plecs. 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 16 de juny de 2015, i d’acord amb 
la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en quatre anys, amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 
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Tercer. Vista la instància presentada per part de la Sra. M. Dolors Pardillo Sanz, (registre 
d’entrada 2019-E-RC-505) de 28 de gener de 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 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei administratiu especial del 
servei de bar ubicat al pavelló municipal d’esports, amb un cànon de 1.000 €, més 
impostos corresponents, si s’escau; i de conformitat amb la resta de condicions incloses 
en la proposició i els plecs, sent la finalització d’aquesta prorroga el 16 de juny de 2020.  
 
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari, a la tècnica d’esports, 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  
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11.2. Autorització per a la celebració de la Transèquia 2019, al seu pas pel terme 
de municipal (EXP. 300/2019) 
 
Primer. Vista la instància i documentació aportada per Josep Alabern Valentí (registre 
d’entrada E/000143-2019 de 18 de gener, 2019-E-RC-687 de 5 de febrer), en 
representació de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, en la qual 
sol·licita autorització per portar a terme l’activitat corresponent a la 35a. edició de la 
Transèquia, que tindrà lloc diumenge 10 de març de 7:30 a 16:30 hores; així com la 
col·laboració en l’organització concretament en un punt d’inscripció a l’ajuntament de 
Sant Fruitós; temes d’infraestructura i seguretat.  
 
Manifesten a la seva sol·licitud la disposició d’un Protocol d’Actuacions i Emergències 
per vetllar per la seguretat de l’esdeveniment; així com d’una pòlissa de responsabilitat 
civil i pòlissa d’accidents personals dels participants, d’acord amb el Decret 5/2010 de 4 
de maig de les entitats esportives de Catalunya. 
 
Segon. Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament (Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i el  Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats esportives de Catalunya, que 
estableix en el seu articulat que els ajuntaments han de condicionar l’atorgament de la 
llicència al fet que el peticionari compleixi determinats requisits tals com, que es tingui 
concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil, 
disposar del servei preventiu sanitari i si es tracta de proves esportives que transcorren 
per diferents termes municipals, també caldrà l’autorització de l’òrgan competent d’acord 
amb l’àmbit afectat. 
 
Tercer. L’ocupació sol·licitada es troba subjecta a llicència d’acord amb l’establert a 
l’article 57.2 de l Reglament de patrimoni dels ens locals i article 9 2a de l’Ordenança de 
convivència ciutadana; que determinen que serà necessària autorització municipal per 
exercir activitat a la via pública. 
 
Quart. Vist l’informe de la tècnica de 07.02.2019, obrant a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 
atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Atorgar a Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, autorització per la 
realització de l’activitat de la 35a. edició de la Transèquia, que es celebrarà diumenge 
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10 de març de 2019 de 7:30 a 16:30 hores, segons els recorreguts que s’esmenten a 
la sol·licitud (Annex 1);  i subjecte a la vigent normativa amb les següents condicions: 

 

• L’organitzador haurà d’aportar abans de l’activitat, còpia del Protocol 
d’actuacions i emergències de la Transèquia. 
 

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

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

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

 

• L’organització haurà de posar-se en contacte com a mínim 10 dies abans amb 
la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, per coordinar l’operatiu de seguretat, 
en els punts afectats del recorregut al seu pas pel terme municipal. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels organismes afectats per 
les vies afectes. Del Servei de Trànsit si la cursa transcorre per carreteres fora 
del casc urbà i si transcorre per diferents termes municipals, de l’autorització de 
l’òrgan competent del municipi d’acord amb l’àmbit afectat. 
 

• L’entitat organitzadora es farà responsable de deixar la zona per on passi la 
prova en les mateixes condicions en què van trobar-ho i a treure tots els senyals 
i deixalles que hagin pogut llençar els participants. 
 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants i del públic en general. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquesta activitat. 
 

• Des de l’àrea de comunicació (Marina Rojo) i pels mitjans que es creguin adients, 
s’informarà als veïns del camí del Parc de l’Agulla de l’existència de tall 
permeable de vehicles durant la celebració de l’activitat. 

 
Segon. Autoritzar a ubicar un punt d’avituallament al c/ del Coll del Pol. Ind. Santa Anna 
(annex 1), així com autoritzar la parada d’autobusos al c/ les Planes del Pol. Ind. Santa 
Anna) de 9:30 a 11:00 hores (annex 2). 
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Tercer. Es disposarà un punt d’inscripció al PIJ Nexe de l’Ajuntament de St. Fruitós de 
Bages. 
 
Quart. Autoritzar a instal·lar una lona publicitària per anunciar l’esdeveniment, en algun 
dels punts habilitats al municipi per a tal finalitat, la qual un cop finalitzat l’esdeveniment 
caldrà retirar. 

 
Cinquè. Per part de Policia Local amb la col·laboració de Brigada i Serveis tècnics, es 
senyalitzarà 4 dies abans de l’acte, la prohibició d’estacionament el dia 10 de març al c/ 
del Coll i c/ les Planes del Pol. Ind. Santa Anna, així com senyalitzar la zona 
d’aparcament annexa als murs del Club Tennis Manresa, on s’indiqui que l’aparcament 
serà només permès per als vehicles d’organització, usuaris amb mobilitat reduïda i 
ambulàncies. 
 
Prohibició d’aparcament a les places de pàrquing de la zona asfaltada annexes a la 
rotonda (davant camí Sèquia, entrada Parc Agulla, entrada pàrquing). 
 
Sisè.  Cedir el material municipal que s’indica: 
 
60 tanques (50 Parc de l’Agulla + 10 regular trànsit) 
40 cons (20 desdoblar Ctra. annexa al parc de l’Agulla direcció Pol.Ind. + 20 regular 
trànsit) 
30 cadires de fusta 
18 taules de fusta 
Punt d’aigua per connectar a la xarxa d’aigua potable (c/ del Coll – Pol.Ind. Santa Anna) 
2 wc’s portàtils (c/ del Coll – Pol.Ind. Santa Anna). 
 
Setè. Denegar la cessió d’un espai tancat per al confinament dels participants a la 
Transèquia, ja que no es disposa d’un espai suficientment gran. 
 
Vuitè. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, i comunicar a la Policia Local 
(XXX), Brigada (Sergio Garcia Barreto), al tècnic municipal (Asensi Palacios) i a la 
tècnica de comunicació (Marina Rojo) per al seu coneixement i efectes. 
 
Novè. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 

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

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

a dret. 
 
ANNEX 1 –  Recorregut circuit Handbike Transèquia 
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ANNEX 2 - Plànol ubicació avituallament i parada bus al Pol. Ind. Santa Anna. 
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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  
 

 
11.3. Autorització per a l’ús d’equipaments esportius municipals (Pavelló 
d’esports i Camp de futbol) per celebrar el 22è. Torneig de Pasqua Paidos 2019 
(EXP. 152/2019) 
 
Primer. Vistes les instàncies presentades per Joan Girona Rodríguez en representació 
d’AEE Paidos (registres d’entrada 2019-E-RC-268 de 15 de gener i 2019-E-RC-369 de 
18 de gener), en les que es sol·licita poder fer ús de la instal·lació esportiva del pavelló 
i del camp de futbol del 13 al 17 d’abril, per poder realitzar el torneig de Pasqua Paidos 
Memorial Martí Orive 2019. 
 
Segon. Consultada la disponibilitat del pavelló d’esports amb l’entitat Asfe i del camp de 
futbol amb el FC Fruitosenc i la Sant Fruitós Escola de Futbol, han manifestat la seva 
conformitat segons documents obrants a l’expedient.. 
 
Tercer. Vist l’informe de la tècnica d’esports emès en data 12.02.2019, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. La petició dels equipaments municipals està subjecte a autorització i pagament 
de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament d’instal·lacions municipals. Atès es tracta d’una activitat 
esportiva (sense ànim de lucre) a qui se li pressuposa menor capacitat econòmica li serà 
d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus d’entitats, a qui se’ls aplica una 
bonificació del 100% de la taxa. L’activitat que es pretén realitzar no té caire lucratiu i 
està destinada a la realització de l’esport. 
 
Cinquè. L’ocupació sol·licitada es troba subjecta a llicència d’acord amb l’establert a 
l’article 57.2 de l Reglament de patrimoni dels ens locals i article 9 2a de l’Ordenança de 
convivència ciutadana; que determinen que serà necessària autorització municipal per 
exercir activitat a la via pública. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero Decret: 2015-480 
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- Publicació al BOPB: 3.7.2015  
 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 
atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’AEE PAIDOS, a fer ús dels equipaments esportius del Pavelló 
d’esports i del Camp de Futbol municipals, els dies i horaris que es detallen a 
continuació: 
 
Pavelló d’esports: 
- Dissabte 13 d’abril, de 9:00 14:00h. i de 15:00 a 22:00h. 
- Diumenge 14 d’abril, de 15:00 a 22:00h. 
- Dilluns 15 d’abril, de 9:00 a 13:00h. 
 
Camp de futbol: 
- Diumenge 14 d’abril, de 9:00 a 14:00h. 
- Dilluns 15 d’abril, de 9:00 a 13:00h. i de 17:00 a 20:00h. 
- Dimarts 16 d’abril, de 9:00 a 13:00h. 
- Dimecres 17 d’abril,  de 9:00 a 13:00h. 
 
Segon. Aprovar d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat de 
la taxa; amb el benentès que l’organització haurà de complir les següents condicions: 
 

- L’organitzador haurà de disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil i 
acreditar la seva vigència. 
 

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

 
- L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin 

assegurança d’accidents- llicència esportiva obligatòria. 
 
- Caldrà l’organitzador garanteixi l’ordre i la seguretat durant la realització de 

l’activitat.  
 
- Els usuaris de les instal·lacions hauran de complir el Reglament d’ús 

d’instal·lacions esportives. 
 

- L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja de l’equipament 
utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 

 
- Les instal·lacions sol·licitades es faran servir per l’ús esportiu que està 

previst. 
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- L’obertura i tancament de les instal·lacions seran a càrrec de les persones 
responsables de la consergeria de cada instal·lació. 
 

- Les portes d’emergència de les instal·lacions hauran d’estar lliures de pas. 
 
- No es podrà superar l’aforament màxim de cadascuna de les instal·lacions. 
 
- En cas s’activin els protocols d’emergència a nivell de PROCICAT caldrà 

suspendre l’activitat a l’aire lliure. 
 

Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant AEE Paidos, a les entitats ASFE, FC 
Fruitosenc, SF Escola de Futbol, a la Brigada municipal (Sergio Garcia), Policia Local 
(XXX), al conserge del pavelló (JM Listan), als adjudicataris del servei de bar del pavelló 
(Dolores Pardillo) i del camp de futbol (Glòria Catot) per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
11.4. Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu especial del servei del 
bar ubicat al camp de futbol municipal. (EXP. 640/2014) 
 
Primer. Mitjançant Decret d’Alcaldia 2014-0536, de data 13 d’agost de 2014, es va 
acordar l’adjudicació a la Sra. Gloria Catot Calvo, amb DNI XXX, del contracte 
administratiu especial del servei del bar ubicat al camp de futbol municipal. 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 29 d’agost de 2014, i d’acord amb 
la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en quatre anys, amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 
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Tercer. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de maig de 2018, va 
acordar aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial per a l’explotació del 
servei de bar del camp de futbol de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Sra. Glòria Catot 
Calvo, finalitzant la mateixa en data 29 d’agost de 2019. 
Quart. Vista la instància presentada per part de la Sra. Gloria Catot Calvo, (registre 
d’entrada 2019-E-RC-668 de 04/02/2019), en la qual manifesta la seva voluntat de fer 
efectiva la pròrroga del contracte. 
 
Cinquè. Atès que la tècnica responsable del contracte indicat la conveniència de la 
continuïtat del contracte. 
 
Sisè. 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 administratiu especial del servei del 
bar ubicat al camp de futbol municipal, sent la finalització d’aquesta prorroga el 29 
d’agost de 2020, amb un cànon ofertat de 1200 euros (sense IVA) més 252 euros d’IVA  
total de 1452 euros IVA inclòs; i de conformitat amb la resta de condicions incloses en 
la proposició. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a l’enginyer municipal, i a la 
Intervenció-Tresoreria municipal.  
 
Tercer. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Aprovació de la despesa i programa de la Festa de l’arròs 2019 (exp. 302/2019) 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contractes de serveis privats referents a les actuacions 
que es desenvoluparan en el marc de la festa de l’arròs 2019, per un import total de 
30.006,35 €, els quals s’adjunten com a annex al present (veure annex 1).  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.7.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats dins dels actes de la Festa de l’arròs 2019 
(annex 1) 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa que comprèn la Festa de l’arròs 2019, segons 
la programació aprovada, per un import total de 30.006,35 €, dels quals un total de 
20.494,35 corresponen a despeses segons pressupostos obrants a l’expedient, mentre 
que l’import restant de 9.512,00 € correspon a despeses aproximades majorment 
derivades de la compra d’aliments, i que estan subjectes a varis proveïdors i imports per 
confirmar, de les quals es fan sengles Reserves de crèdit pressupostari (RC), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32.338.22699, despeses de festes i cavalcada de 
reis, que es farà efectiu amb càrrec al pressupost 2019. 
 
Tercer. L’import total de la despesa del punt segon, es desglossa en els següents 
contractes de serveis privats (espectacles i actuacions) i altres contractes menors 
necessaris pel desenvolupament dels actes compresos en la Festa de l’arròs 2019: 
 

DESPESES FESTA DE L'ARRÒS 2019   
      
      

Concepte Proveïdor Import Total 

ACTIVITATS DEL PROGRAMA     

Audició de Sardanes COBLA LLUÏSSOS DE 
TARADELL 

900,00 € 

Obsequi Puntaires JUAN ROCH VENDRELL 554,40 € 

Vestuari i altres CARME GALERA 1.081,00 € 

Ponis i cavalls CLUB HIPIC SANT FRUITÓS 459,80 € 
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7 DIES D'ARRÒS A SANT FRUITÓS DIFOPRINT 428,82 € 

Actuació Les Sommeliers SOMMELIERS MUSIC 1.331,00 € 

Ambientació + K Vi CODILLERS TOTAL, SL 605,00 € 

MAQUETACIÓ 7 DIES D'ARRÒS I + 
K VI 

ESTUD'IDEA 982,52 € 

Actuació espectacle de carrer GEOGRAPHICA MAPAMUNDI 3.751,00 € 

Disseny i Maquetació, programa i 
Diari de Festa. 

ESTUDIDEA 3.491,19 € 

Impressió Cartells, programes, etc. DIFO-PRINT 1.356,29 € 

Repartiment programes de mà RC- PUBLIMANRESA 242,00 € 

Productes Arròs + Botifarrada RC - VARIS PROVEÏDORS 7.000,00 € 

Paella i productes Festa Arròs 
Infantil 

GENIS NOGUERA 770,00 € 

Davantals cuiners CONFECCIONS OLIVA S.L. 695,75 € 

Lloguer cadires, taules i 
TRANSPORT 

ESCODINES RECURSOS I 
SERV. 

2.054,58 € 

Dinar Cuiners Arròs RC -FONDA SANT BENET 
SCP 

1.170,00 € 

Aperitiu recepció Ajuntament RC - FONDA SANT BENET 
SCP 

1.100,00 € 

Regals Entitats i Convidats, Plaques 
i trofeus 

JOIERIA BENET PRAT 1.118,00 € 

Cafès taules honor + cafès 
botifarrada 

ASSOCIACIÓ ASMODAICS I 
GOLIATERS 

435,00 € 

Servei Preventiu sanitari VITAM 480,00 € 

TOTAL   30.006,35 € 

 
 
Quart. La notificació dels present acord als adjudicataris tindrà els efectes de 
formalització del contracte i de comptabilització de la despesa per a les fases A i AD.  
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:13 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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