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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 4 de març de 2019, és el següent :  
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 6/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ....................... 4 de març 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. 
 
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 4 de març 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 PAG 

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

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 18 de febrer de 2019 i de la sessió 
extraordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 25 de febrer de 2019 

350/2019 
473/2019 

5 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

3.1 Aprovació de l’aportació a favor de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament destinada a cobrir el dèficit 
d’explotació corresponent a l’exercici 2017 dels 
sistemes de sanejament que gestiona 

1648/2018 10 

3.2 Aprovació del Pla estratègic de subvencions de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2019 

428/2019 14 

4 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

4.1 Aprovació de la modificació núm. 4 de l’oferta 
pública d’ocupació corresponent a l’any 2018-
2020 

421/2018 27 

4.2 Aprovació de la pròrroga del contracte integral 
de control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 

612/2013 28 

5 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

5.1 Procediment sancionador en matèria de trànsit: 
imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 
19009879) 

1220/2018 29 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

6 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

6.1 Atorgament de llicència d’obres (c. la Coma, 23 
Polígon Sta. Anna) 

1893/2018 32 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

7 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

7.1 Prendre coneixement de les tramitacions 
assistides TA10 registrades al 3r i 4t. Trimestre 
del 2018 ((exp. 52/2018) 

52/2018 36 

7.2 Prendre coneixement de les tramitacions 
assistides TA8 registrades al 3r i 4t.Trimestre del 
2018 (exp. 380/2018) 

380/2018 37 

7.3 Prendre coneixement de les tramitacions 
assistides TA1, TA2, TA3 I TA5 registrades al 3r 
i 4t. Trimestre del 2018 ( exp. 565/2018-
205/2018-1527/2018-76/2018) 

565/2018 
205/2018 
1527/2018 
76/2018 

38 

7.4 Concessió d’ajuda socials 317/2019 40 

7.5 Concessió d'ajudes socials 307/2019 42 

7.6 Concessió del servei de teleassistència 365/2019 
377/2019 
410/2019 
474/2019 

43 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PÀGINA 

S1 Aprovació de la programació i la despesa 
corresponent al Carnestoltes 2019 

237/2019 
45 

S2 Aprovació bases i convocatòria dels llocs de 
treball inclosos al Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 2019 

1869/2018 

50 

S3 Acceptació del recurs tècnic “estudis i plans de 
mobilitat urbana sostenible” per l’actuació de 
“Camins escolars segurs SFB” de la Diputació de 
Barcelona. 

192/2018 

57 

S4 Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres 
camps, exercici 2019 

331/2019 
59 

S5 Atorgament de subvenció nominativa a Sant 
Fruitós Escola de Futbol, exercici 2019. 

341/2019 
62 

S6 Atorgament de subvenció nominativa a l’ASFE, 
exercici 2019. 

342/2019 
69 

S7 Concessió d’ajudes d’urgència social 370/2019 
418/2019 

71 

S8 Correcció d’errada material en l’acord número 
sobrevingut 2 de la Junta de Govern Local de 
data 4 de febrer de 2019 

973/2016 
73 
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S9 No exercitar la pròrroga contemplada en el lot 2, 
control de la població de coloms del contracte 
dels 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 

1236/2016 

74 

S10 Aprovació de l’adjudicació de les obres 
contingudes en el projecte bàsic i d’execució de 
casal de joves a la planta semisoterrani del 
centre cívic nexe. 

1809/2018 

76 

S11 Aprovació de l’adjudicació per l’execució de les 
obres contingudes en el Projecte executiu 
d’intervencions al camp de futbol municipal fase 
2A- Nou edifici bar. 

1873/2018 

88 

S12 Contracte menor d'obres per el reasfaltament de 
carrers (Any 2019) 

518/2019 
92 
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ASSUMPTES 
 

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

 
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 

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

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

Govern Local celebrada el 18 de febrer de 2019 i de la sessió 
extraordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 25 de febrer de 
2019. (EXP. 350/2019 i 473/2019). 

 
 
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  
 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (EXP. 59/2019) 
 

 

NÚM. 
DATA I 
HORA 

EXPEDIENT ASSUMPTE 

2019-0165 
13/02/2019 
11:35 

290/2019 
Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de gener 

2019-0166 
13/02/2019 
12:44 

65/2019 
Resolució sol·licitud accés a diversos 
expedients per part d'ERC-AM 

2019-0167 
13/02/2019 
12:51 

330/2019 
Incoació procediment reclamació danys amb 
requeriment per pagament (urnes) 

2019-0168 
13/02/2019 
12:53 

65/2019 
Trasllat d'informe sobre inversions en museus, 
en resposta a sol·licitud d'accés per part del 
grup municipal ERC-AM 

2019-0169 
13/02/2019 
12:54 

105/2018 
Desestimar recurs reposició HOSTAL PINEDA 
DE BAGES ( representant Joan Sánchez 
Gómez ) 

2019-0170 
13/02/2019 
13:12 

230/2019 
 Aixecament de Reparament Frak Manresa, 
XXX i Irregular Stone 
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2019-0171 
14/02/2019 
9:35 

372/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº372 /2019 de 
relació de factures, núm. de relació O/2019/7 

2019-0172 
14/02/2019 
9:35 

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

2019-0173 
14/02/2019 
9:35 

1110/2018 
Inscripcions i liquidacions al Programa 
d'activitat física per a la gent gran, curs 2018-
2019 

2019-0174 
14/02/2019 
11:18 

1883/2018 
Incoació d'expedient de revocació de llicència 
d'activitat de restauració: L'Abadia del Pont Vell 

2019-0175 
14/02/2019 
11:41 

770/2018 

Restabliments de la legalitat urbanística (2454) 
- Disciplina urbanística d'obres en curs sense 
títol habilitant o comunicació. tancament i 
arxivament de l'expedient.  

2019-0176 
14/02/2019 
12:56 

1610/2017 
Comunicació prèvia ambiental, presentada per 
Mecàniques Bover, SL 

2019-0177 
14/02/2019 
12:59 

1427/2018 
Comunicació de transmissió de titularitat 

2019-0178 
14/02/2019 
13:06 

65/2019 
Resolució d'accés a expedient pel grup 
municipal ERC-AM: comissió del butlletí  
d'informació municipal 

2019-0179 
14/02/2019 
13:12 

367/2019 
Incoació procediment sancionador en matèria 
de transit - multes (relació 19008134) 

2019-0180 
14/02/2019 
13:24 

1549/2018 

Contracte administratiu especial per l’adquisició 
del dret de ple domini de la finca “Can Figueras” 
i béns mobles annexos al seu interior. 
Aclariment de termenal sud de la finca a 
segregar i adquirir per Ajuntament 

2019-0181 
14/02/2019 
13:38 

155/2019 
Aprovació llista admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data prova procés borsa 
educadores llar d'infants 

2019-0182 
14/02/2019 
13:40 

983/2018 
Citació per explicació resultat segon exercici 
OPO Tècnic/a auxiliar biblioteca a l'aspirant 
Adrián Turull. 

2019-0183 
14/02/2019 
20:25 

350/2019 
Convocatòria de la Junta de Govern Local 18-
2-19 

2019-0184 
14/02/2019 
20:26 

437/2018 
Llicencia urbanística de parcel.lació 
(segregació de dues finques)  

2019-0185 
15/02/2019 
10:00 

364/2019 
Autorització de bestreta de caixa fixa al Tècnic 
de Cultura 

2019-0186 
18/02/2019 
9:03 

1110/2018 
Inscripcions i liquidacions al Programa 
d'activitat física per a la gent gran, curs 2018-
2019. 

2019-0187 
18/02/2019 
11:16 

206/2018 

Modificació del contracte de serveis de 
manteniment dels ascensors dels edificis 
municipals i altres aparells elevadors, per tal 
d’incloure en el mateix l’ascensor existent a 
l’edifici de la Biblioteca municipal. 
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2019-0188 
18/02/2019 
18:57 

417/2019 
Modificació de crèdit 3/2019 per incorporació 
de romanents 

2019-0189 
19/02/2019 
13:12 

1895/2018 
Ordre d'execució per neteja de parcel.la 

2019-0190 
19/02/2019 
13:25 

979/2018 
Resposta a un aspirant sobre diverses 
reclamacions en l’oposició de Promoció 
econòmica 

2019-0191 
19/02/2019 
13:26 

310/2019 

Compareixença a Recurs contenciós 
administratiu nº 406/2018 BY (abreujat) contra 
Decret d'alcaldia 2018-0860 sobre sancions i 
disciplina urbanística 

2019-0192 
19/02/2019 
13:27 

1775/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 
(2414). Suspensió del procediment 

2019-0193 
19/02/2019 
13:30 

1502/2018 
Ordre d'execució d'obres a l'edifici "Hostal 
Pineda" situat en ïlla a la Ctra. Santpedor, 11-
13 a Pineda de Bages 

2019-0194 
19/02/2019 
13:33 

484/2016 
Transmissió dels efectes d'una comunicació 
prèvia 

2019-0195 
19/02/2019 
13:34 

1363/2018 
Declaració responsable d'obertura (La Flor del 
Pirineu) 

2019-0196 
20/02/2019 
7:18 

26/2018 
Llicencia urbanística per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar. Modificació llicència 
obres. 

2019-0197 
20/02/2019 
7:23 

251/2019 
Nomenament per programa temporal com a 
educador de l’aula socioeducativa per 
superació procés selectiu. 

2019-0198 
20/02/2019 
11:34 

436/2019 
Serveis Mínims en la vaga del dia 21.02.2019 

2019-0199 
20/02/2019 
15:23 

1110/2018 
Inscripcions i liquidacions al Programa 
d'activitat física per a la gent gran, curs 2018-
2019. 

2019-0200 
20/02/2019 
15:23 

434/2019 
Devolució de la taxa de lloguer de la sala del 
Nexe 

2019-0201 
20/02/2019 
15:24 

363/2019 
Aprovació de desistiment de petició 
d’AFNTRANS, SL sobre rectificació de m2 de 
superfície de parcel·la. 

2019-0202 
22/02/2019 
7:55 

318/2019 
Finalització de relació laboral 

2019-0203 
22/02/2019 
7:56 

1482/2018 
Pavimentació provisional a la Ctra. de Vic (entre 
Montpeità i Albèniz) i construcció de dos passos 
de vianants elevats. 

2019-0204 
22/02/2019 
9:19 

671.07.033/0
1 

Comunicació de modificació no substancial. 

2019-0205 
22/02/2019 
9:20 

1197/2018 
Comunicació prèvia ambiental 

2019-0206 
22/02/2019 
9:28 

425/2019 
Compareixença en RECURS CA 159/2018 - C 
(ORANGE vs DIBA liquidacions 1er i 2on 
trimestre 2017) 
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2019-0207 
22/02/2019 
9:30 

103/2019 
Atorgament llicència de primera ocupació 

 

2019-0208 
22/02/2019 
9:32 

1557/2018 

Ordenació de mesura provisional consistent en 
l’execució de les d’obres de reparació d'un tram 
avinguda Girona degut a l'estat del ferm per risc 
d'esfondrament 

2019-0209 
22/02/2019 
9:33 

1588/2017 
Ordenació d’actuacions relatives a actuacions a 
la via pública 

2019-0210 
22/02/2019 
9:35 

423/2019 
Renúncia voluntària de funcionària interina per 
programa 

2019-0211 
22/02/2019 
10:35 

125/2019 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0212 
22/02/2019 
10:42 

1708/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0213 
22/02/2019 
10:55 

1891/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor - 
Negdia Catalunya S.A.  -  Obra :  C/ Joan Xxiii,  
34 

2019-0214 
22/02/2019 
10:58 

430/2019 
Compareixença a recurs CA 270/2018 (TSJC) 
contra aprovació definitiva del pla director 
urbanístic de l'activitat minera del Bages 

2019-0215 
22/02/2019 
11:01 

1539/2018 

Restauració de la realitat física alterada i de 
l'ordre jurídic vulnerat (Polígon Carretera de 
Berga II, parcel.la ref. cadastral. 
6649311).Tancament del procediment 

2019-0216 
22/02/2019 
12:25 

1892/2018 
Comunicació de llicencia d’obra  

2019-0217 
22/02/2019 
12:50 

1540/2018 

Restauració de la realitat física alterada i de 
l'ordre jurídic vulnerat (Polígon Carretera de 
Berga II,). Tancament i arxivament de 
expedient. 

2019-0218 
22/02/2019 
13:02 

431/2019 
Compareixença a recurs CA 267/2018 (TSJC) 
contra aprovació definitiva del pla director 
urbanístic de l'activitat minera del Bages 

2019-0219 
22/02/2019 
13:07 

369/2019 
Incoació procediment sancionador trànsit 
(multes - relació 19009044) 

2019-0220 
22/02/2019 
14:55 

486/2019 
Autorització d'ús del local de l'AAVV de Veïns 
de Torroella de Baix per a una xerrada 

2019-0221 
22/02/2019 
14:57 

212/2019 
Llicències i comunicacions d'obra menor – 
construcció de piscina 

2019-0222 
22/02/2019 
15:00 

1588/2017 
Aprovació de la certificació número 4 i la 
corresponent factura, en relació a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37 

2019-0223 
22/02/2019 
15:14 

314/2019 
Autorització pagaments a justificar, compra 
TARGETES T10 1Z 

2019-0224 
22/02/2019 
15:16 

1444/2018 
Aprovació certificació  1 i la seva factura, 
corresponents a les obres contingudes en el 
“Projecte de reforma de la instal·lació de 
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climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (Fase 3) 

 

 

 

2019-0225 
22/02/2019 
15:18 

445/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 445/2019 de 
relació de factures, número de relació 
O/2019/13 

2019-0226 
22/02/2019 
17:21 

1557/2018 
Aprovació pla de seguretat i salut de les obres 
de reparació de l'avinguda Girona com a 
mesura provisional 

2019-0227 
22/02/2019 
17:21 

1314/2016 
Convocatòria de la Comissió del Butlletí 
d’informació municipal extraordinari 

2019-0228 
22/02/2019 
17:23 

449/2019 
Aixecament de Reparament. Associació 
Municipis per la independència 

2019-0229 
22/02/2019 
17:24 

273/2019 
Autorització acte organitzat per entitat RUA 
CARNESTOLTES 

2019-0230 
25/02/2019 
9:19 

473/2019 
Convocatòria de la Junta de Govern Local 25-
2-19 (extraordinària i urgent) 

2019-0231 
25/02/2019 
9:23 

1691/2018 
Ocupacions de via pública vinculades a la 
Festa de l'Arròs 2019 (parades + atraccions) 

2019-0232 
25/02/2019 
10:01 

983/2018 
Explicació d’exàmen de l’oposició de TÈCNIC 
AUXILIAR BIBLIOTECA a aspirant 

2019-0233 
25/02/2019 
10:06 

984/2018 
Explicació del segon de l’exercici en el procés 
selectiu d’oposició d’un/a AUXILIAR De 
BIBLIOTECA  a aspirant 

2019-0234 
25/02/2019 
10:22 

453/2019 
Incoació de procediment sancionador de trànsit 
(relació 19010463) 

2019-0235 
25/02/2019 
10:38 

1660/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0236 
25/02/2019 
10:43 

250/2019 
Nomenament de Tècnica mig de Recursos 
Humans 

2019-0237 
25/02/2019 
10:46 

1894/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor – 
comunicació d’obra per reforma sala de fred 

2019-0238 
25/02/2019 
11:11 

222/2019 
Abonament de diferències retributives 

2019-0239 
25/02/2019 
12:44 

382/2019 
Contractació com a educadora de la llar 
d'infants per superació procés selectiu i 
finalització contracte anterior. 

2019-0240 
25/02/2019 
12:49 

383/2019 
Contractació com a educadora de la llar 
d'infants per superació procés selectiu i 
finalització contracte anterior. 

2019-0241 
25/02/2019 
12:53 

384/2019 
Contractació com a educadora de la llar 
d'infants per superació procés selectiu i 
finalització contracte anterior. 
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2019-0242 
25/02/2019 
15:47 

274/2019 
Aprovació de gratificacions, hores 
extraordinàries i altres realitzats durant el mes 
de gener (nòmina febrer) 

 

 

 

2019-0243 
25/02/2019 
15:51 

314/2019 

Autorització i ordenació del pagament a 
justificar per la 2a adquisició de targetes S1 per 
al programa de transport als barris i altres per a 
majors de 65 anys 

2019-0244 
25/02/2019 
16:45 

494/2019 
Convocatòria de la sessió extraordinària de la 
Comissió Informativa de Promoció del Territori 
de 25-2-2019 (POUM) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
3.1. Aprovació de l’aportació a favor de la Mancomunitat de Municipis del Bages 
per al Sanejament destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent a 
l’exercici 2017 dels sistemes de sanejament que gestiona. (EXP. 1648/2018) 
 
Primer. Vist l’acord (2018-E-RC-5834) adoptat per l’Assemblea General de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, reunida en sessió de data 24 
de setembre de 2018, dels quals es desprèn que: 

 
“Des de l’Assemblea General de la Mancomunitat de 24 de setembre de 2012 s’ha anat 
informant als representants de la Mancomunitat dels dèficits d’explotació de les 
depuradores que gestiona. En totes les assemblees celebrades des de setembre 2012 
s’ha debatut la qüestió de les finances de la Mancomunitat. 

 
La reducció dels recursos procedents de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) ha generat 
un dèficit d’explotació de les estacions depuradores any rere any. La qual cosa ha 
col·locat a la Mancomunitat en una situació econòmica delicada. 

 
La difícil situació financera de la Mancomunitat té la seva gènesi en la reducció de les 
aportacions per al sanejament i per al tractament de fangs que porta a terme l’ACA des 
de l’any 2011. Això ha obligat a reduir al màxim les despeses de funcionament dels 
serveis que presta la Mancomunitat, amb una correlativa disminució de la qualitat, que 
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s’ha ajustat al límit legalment admissible en relació amb la depuració i sanejament de 
les aigües residuals generades pels municipis de la Mancomunitat. 

 
Malgrat aquests esforços reductors de costos i despeses, s’ha generat un dèficit 
d’explotació dels serveis de sanejament. Dèficit que s’ha anat reproduint anualment i 
que es preveu que ho continuï fent fins que el marc normatiu del finançament del 
sanejament no sigui reformat.  
 
Segons la directiva europea 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua –DMA-) cal 
contemplar l’anomenat “cicle integral de l’aigua”, de tal manera que els costos 
ambientals, de depuració i de sanejament de les aigües han de ser recuperats en la 
mateixa factura de l’aigua, de manera que la despesa d’aigua comporti assumir aquests 
costos mediambientals.  
 
La Generalitat de Catalunya té prevista una reforma legal que contempli aquesta 
assumpció de costos en el cicle integral de l’aigua a través de, si escau, l’establiment 
 
d’una tarifa local de sanejament que inclogui els costos reals d’explotació i a través d’un 
nou model de gestió dels sistemes de sanejament. Reforma que de moment no ha estat 
aprovada.  
 
En tant no sigui reformat el marc legal del finançament del sanejament de les aigües 
residuals urbanes, atès que de conformitat amb l’art. 25,2,l de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), els municipis tenen assumides 
competències en matèria de tractament d’aigües residuals, i d’acord amb l’art. 15 e) dels 
estatuts de la Mancomunitat, segons el qual el finançament d’aquesta pot provenir 
d’aportacions dels ajuntaments mancomunats, es considera adient que els municipis 
procedeixin a aportar el dèficit de finançament del servei d’acord amb les dades que 
s’expressen seguidament.  

 
El dèficit d’explotació del servei de sanejament previst per l’exercici 2017 respon al càlcul 
següent: 
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Respecte d’aquest dèficit d’explotació, xifrat en 267.052,63.-€, es proposa el seu 
repartiment entre els municipis mancomunats en funció del volum d’aigua facturat en 
cadascun d’ells, tot tenint en compte que els municipis que no tenen sistema de 
sanejament no es preveu participin en aquests costos, tot d’acord amb el quadre 
següent: 
 
 

 
 
(.../...) 
 
 

Segon. Vist el conveni de col·laboració, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en data 5 de desembre de 2011, en què es defineix la societat mercantil 
Aigües de Manresa SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 
 
Tercer. Atès que en data 14 de juny de 2018 el Ple municipal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages va aprovar la pròrroga del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 
de Manresa i el de Sant Fruitós de Bages, relatiu a la prestació dels serveis públics 
d’abastament d’aigua i de clavegueram per part de la societat de capital íntegrament 
públic del primer d’aquests ajuntaments, Aigües de Manresa, S.A., en qualitat de mitjà 
propi i servei tècnic del segon. 
 
Quart. Vist que el pagament de l’aportació és previst que es realitzi amb càrrec als fons 
propis que generen les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua i de clavegueram 
de l’any 2018, i dels imports sobrants en fons propis d’anteriors anualitats. 
 
Cinquè. Vista la provisió en la que s’insta la tramitació de l’expedient per a l’aprovació 
de les aportacions corresponents a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar l’aportació, condicionada als aspectes establerts al punt segon del 
present acord, per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, com a municipi 
integrant de la Mancomunitat, per un import de 27.331,31 €, a favor de la Mancomunitat 
de Municipis del Bages per al Sanejament, destinada a cobrir el dèficit de l’any 2017 de 
la Mancomunitat, xifrat en 267.052,63 €, aportació que es realitzarà una sola vegada, i 
que es finançarà amb càrrec als fons propis que generen les tarifes dels serveis de 
subministrament d’aigua i de clavegueram de l’any 2018 gestionades per Aigües de 
Manresa SA., i dels imports sobrants en fons propis d’anteriors anualitats. 
 
Segon. Condicionar el reconeixement de la obligació de pagament de 27.331,31 €, a 
favor de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, a l’efectiva 
aportació del present import a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per part d’Aigües 
de Manresa SA, la qual cosa generarà crèdit al pressupost vigent per tal de fer front a 
la present contribució.  
 
Tercer. En cas que els contenciosos administratius que estan en tràmit es fallin de 
manera favorable als interessos de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament, aquesta retornarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages les aportacions 
efectuades pe aquests en execució de l’acord primer, cosa que es farà sempre en 
proporció a les quantitats efectivament satisfetes a la Mancomunitat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en execució de les sentències respectives.  
 
Quart. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de municipis del Bages per al 
Sanejament, als serveis tècnics municipals (Sr. Aleix Cervantes López). 
 
Cinquè. Notificar el present acord a Aigües de Manresa, SA per tal que transfereixi a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’import de 27.331,31 €, procedent dels fons 
propis que generen les tarifes pel subministrament d’aigua i de clavegueram de l’any 
2018 i dels imports sobrants d’anteriors anualitats. 
 
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  
 
 
3.2. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 2019. (EXP. 428/2019) 
 
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament 
de desplegament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, obliga a les 
administracions públiques que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, 
un pla estratègic que contingui, entre altres aspectes els objectius que es pretén 
aconseguir amb les dotacions pressupostàries,  els costos previsibles i les fonts de 
finançament 

 
Vist el pla estratègic de subvencions, elaborat de conformitat les esmentades normes, 
que recull les subvencions que preveu atorgar l’ajuntament durant l’any 2019 (Annex I) 

 
Es proposa a la Junta de Govern, que actua per la competència delegada següent: 

 
Òrgan delegant: Ple 
Data: 22 juny 2015 
Publicació: BOP de 7 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA :  

 
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per l’any 2019, que s’annexa a la present proposta. 

 
Segon.- Sotmetre‘l a informació pública per termini de 15 dies, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal, per tal que s’hi puguin presentar 
al·legacions per part de les persones interessades. Es considerarà aprovat 
definitivament si en el termini d’informació pública no s’hi presenta cap al·legació. 

 
Tercer.- Disposar que el Pla de subvencions resti publicat a la web municipal des de la 
seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència. 

 
Quart.-  Declarar que: 
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Contra l’acord indicat inicial no pot interposar-se cap recurs llevat d’ al·legacions durant 
el termini d’exposició publica donat que es tracta d’un acte de tràmit. 
 
Si l’acord d’aprovació inicial esdevingués com a definitiu: 
 

- L’acte es una resolució que 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 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: Pla Estratègic de Subvencions 2019 
 

Pla Estratègic de Subvencions 2019 

 
 
Exposició de motius 
 
Al llarg dels anys, l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat resposta a les 
demandes socials i econòmiques de persones o entitats publiques o privades, amb 
mesures de suport econòmiques. Dins dels pressupostos municipals, i amb diferents 
línies d’actuació, s’ha promocionat activitats i projectes de tipus social, cultural, 
esportives, educatiu, d’associacionisme ciutadà, etc. 
 
Per millorar la eficàcia, es preveu en la legislació que s’elabori un Pla Estratègic de 
Subvencions amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions a l’article 8.1 i el seu 
Reglament aprovat per Reial  Decret 887/2016, de 21 de juliol als articles 10 a 15, 
estableixin la necessitat per a les Administracions Públiques que pretenguin atorgar  
subvencions a aprovar, amb caràcter previ al seu atorgament i de forma plurianual, un 
Pla Estratègic de Subvencions, que expressi la connexió entre els objectius i els efectes 
que es pretenen assolir amb  els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per 
tal d’adequar les necessitats públiques que s’han de cobrir  a través de les subvencions, 
amb les previsions de recursos disponibles, supeditant-ho, en qualsevol cas al 
compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.  
 
L’aprovació d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major 
transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, en tant que obliga 
que la gestió de les subvencions  es realitzi d’acord amb els principis de publicitat, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, tot aconseguint un increment dels 
nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió. 
 
Aquest Pla  recull, d’acord amb la normativa vigent, el procediment de concessió de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva, el de concessió directa que compren 
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aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost de l’ajuntament i 
aquelles altres subvencions per atendre raons de interès públic, social econòmic que en 
dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació dels beneficiaris 
potencials, o altres circumstàncies anàlogues per atendre aquells casos d’urgència 
social. 
 
A més de la prescripció jurídica, aquest Pla és una eina indicativa de les polítiques de 
foment al teixit associatiu i social  que ha de ser coherent amb les bases  especifiques 
reguladores de l’atorgament per cada línia de subvenció, les Bases reguladores de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a 
entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès 
públic local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de 
8/6/2005), que es el marc vigent regulador en aquest municipi i les Bases d’execució del 
pressupost. 
 
 
Beneficiaris. 
 
 L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de les persones, associacions o entitats 
privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès 
social per a promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local en 
les següents matèries: 
 

• Acció social 

• Veïnatge 

• Cultura i Festes 

• Esports 

• Comerç/empreses i turisme 

• Ensenyament 

• Protecció d’animals 

• Joventut 

• Medi ambient 

• Solidaritat i cooperació 
 
 
Objectius  línies de subvenció i programes: 
 

1. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que 
promoguin projectes i activitats destinades als ciutadans del municipi. 
 
2. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en 
l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’administració local. 
 
3. Facilitar l’accés a la cultura, al lleure, al esport i la salut. 
 
4. El suport als col·lectius especialment necessitats. 
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ÀREA 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PROGRAMES 
MODALITAT 
DE 
CONCESSIÓ 

CRÈDITS 
INICIALS 

Serveis 
socials 

Millora de la qualitat 
de vida de les 
persones 
necessitades/i 
cobertura de les 
necessitats bàsiques 

Ajuts socials a 
famílies i 
persones 

Directa 30.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Càritas Sant 
Fruitós 

Directa 1.500,00 € 

Programa de 
transport als 
barris 

Directa 18.864,00 € 

Beques 
escolarització llar 
infants Directa 

                                          
5.000,00 €  

Afavorir la qualitat de 
vida i participació  de 
la gent gran 

Ajuts 
individualitzats 
residència d’avis 

Directa 60.000,00 € 

    

Programa 
d’activitats per a la 
gent gran a barris- 
Torroella 

Directa 1.500,00 € 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 18 de 99 
 

 

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 

 

 

Subvenció 
nominativa 
Associació Gent 
Gran Sant Fruitós 
de Bages 

Directa 4.000,00 € 

      

Foment per al 
desenvolupament 

Cooperació amb 
el tercer món, 
cooperació i 
solidaritat 

Directa 600,00 € 

Veïnatge 
Foment a 
l’associacionisme 

      

Subvenció 
nominativa AVV 
La Rosaleda 

Directa 1.800,00 € 

Subvenció 
nominativa AVV 
Les Brucardes 

Directa 1.600,00 € 

Subvenció 
nominativa AVV 
Torruella de Baix 

Directa 1.600,00 € 

Subvenció 
nominativa AVV 
Pineda de Bages 

Directa 1.600,00 € 

Cultura i 
Festes 

Foment d’activitats 
culturals i tradicionals 

Subvenció 
nominativa Elenc 
Teatral dels 
pastorets 

Directa 500,00 € 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 19 de 99 
 

 

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 

 

 

Subvenció 
nominativa Club 
de la música i la 
guitarra 

Directa 200,00 € 

Subvenció 
nominativa Dones 
per Sant Fruitós 

Directa 350,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Associació Ràdio 
Sant Fruitós 

Directa 300,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Enramades 
Carrer Nou 

Directa 600,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Associació Niu de 
Petjades 

Directa 1.400,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Consell Parroquial 

Directa 1.250,00 € 

Subvenció 
nominativa Unió 
Musical del Bages 

Directa 2.200,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Col·lectiu Recerca 
històrica 

Directa 3.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Agrupació Coral 

Directa 1.200,00 € 
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Subvenció 
nominativa 
Batucada Shango 

Directa 1.400,00 € 

Subvenció 
nominativa Colla 
Geganters i 
Grallers 

Directa 3.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Associació 
Memorial Eduard 
Casajoana 

Directa 20.000,00 € 

 
 
Subvenció 
nominativa 
Associació 
Espectacle Infantil 
Xarxa 
 
  

Directa 4.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Festival Elles 

Directa 300,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Associació Brogit 
Difonem Cultura 
Sant Fruitós de 
Bages 

Directa 4.360,00 € 

  

Subvenció 
nominativa 
curtmetratge 
“Nunca te dejé 
sola” 

Directa 5.000,00 € 

Esports 
Foment activitats 
esportives 

Subvenció 
nominativa FC 
Fruitosenc 

Directa 7.000,00 € 
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Subvenció 
nominativa Escola 
de Futbol 

Directa 5.500,00 € 

Subvenció 
nominativa ASFE 

Directa 54.026,00 € 

Subvenció 
nominativa Grup 
Exc. Posa’t en 
marxa 

Directa 2.800,00 € 

Subvenció 
nominativa AEE 
Paidos 

Directa 4.200,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Societat Caçadors 

Directa 800,00 € 

Subvenció 
nominativa 
veterans futbol 

Directa 350,00 € 

Subvenció 
nominativa Club 
Hípic 

Directa 350,00 € 

Ajuts 
individualitzats 
Beques 
esportives 

Concurrència 
competitiva 

2.500,00 € 

Ajuda a famílies amb 
membres en edat 
d’escolarització en risc 
d’exclusió social 

Beques 
esportives per 
prevenció risc 
exclusió social 

Directa 2.400,00 € 
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Promoció 
econòmica 

Dinamització del teixit 
empresarial i del 
comerç local 

Conveni 
Associació 
Empresaris 
APAES 

Directa 1.500,00 € 

Conveni 
col·laboració 
Associació de 
Comerciants 

Directa 2.000,00 € 

Subvenció 
nominativa 
Associació 
Brocanters i 
col·leccionistes 

Directa 1,00 € 

Turisme 

Conveni 
Associació Rutes 
del Romànic 
(Camí Oliba) 

Directa 525,00 € 

Ensenyament 
Foment a entitats 
escolars d’infantil, 
primària i secundària 

Subvenció 
nominativa Escola 
Monsenyor Gibert 

Directa 750,00 € 

Subvenció 
nominativa Escola 
Pla del Puig 

Directa 800,00 € 

Subvenció 
nominativa Escola 
Paidos 

Directa 500,00 € 

Subvenció 
nominativa Ampa 
Llar d’infants 

Directa 650,00 € 
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Subvenció 
nominativa Ampa 
Monsenyor Gibert 

Directa 800,00 € 

Subvenció 
nominativa Ampa 
Pla del Puig 

Directa 900,00 € 

Subvenció 
nominativa Ampa 
Escola Paidos 

Directa 200,00 € 

Suport a projectes 
educatius 

Subvenció 
nominativa Amical 

Directa 1.100,00 € 

Ajuda a famílies amb 
membres en edat 
d’escolarització en risc 
d’exclusió social 

Subvenció suport 
servei de 
menjador escola 
bressol municipal 

Concurrència 
competitiva 

3.835,00 € 

Beques material 
escolar 

Directa 8.000,00 € 

Ajuda a famílies amb 
membres en edat 
d’escolarització 
residents als nuclis de 
població allunyats del 
centre escolar 

Programa ajuda 
servei menjador 
escolar alumnes 
barriades (escoles 
públiques) 

Concurrència 
competitiva 

31.268,66 € 

Medi Ambient 
Foment activitats de 
medi ambient 

Conveni 50/50 
Escola 
Monsenyor Gibert 

Directa 3.000,00 € 

Recursos 
Humans 

Col·laboració 
Fundació Lacetània 

Conveni Fundació 
Lacetània 

Directa 860,00 € 

Joventut 
Foment activitats de 
lleure juvenils 

Subvencions 
nominativa Social 
Lovers 

Directa 1.000,00 € 
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Alcaldia 
Foment i ajuda a 
iniciatives altres 
entitats 

Subvenció 
nominativa 
Fundació Privada 
Abadia de 
Montserrat 

Directa 1.500,00 € 

Seguretat 
ciutadana 

Actuacions de 
protecció civil 

Subvenció 
nominativa ADF 
Pla del Bages 

Directa 4.000,00 € 

 
El volum de subvencions corrents pressupostades al 2019 és de 320.239,66 euros. 
D’aquestes aportacions destaquen, per una banda, les destinades a la línia de serveis 
socials amb el 41,57% del total, que en termes absoluts representen 133.114,00 euros, 
previstos principalment per a la xarxa de serveis socials d’atenció a famílies i gent gran. 
Per una altra banda, esmentar la línia d’esport que representa el 24,21%, és a dir, 
77.526,00 euros adreçats a accions relacionades amb la practica de l’esport. Les 
accions de  suport a les polítiques de cultura suposen el 14,21% del total, es a dir 
45.510,00 euros adreçats al foment d’activitats cultural i tradicionals. Per  activitats 
educatives el 12,91%, es a dir 41.328,66 euros. La resta es distribueix, entre d’altres, en 
les línies d’actuació relatives a  promoció econòmica, joventut, medi ambient, amb 
percentatges menys significatius. 
 
Finançament. 
 
Els crèdits del Pla de subvencions, inclosos en el capítol 4 del pressupost de despeses, 
estan finançats amb recursos propis i en alguns casos amb la participació amb altres 
ens (Diputació de Barcelona- Catàleg de Serveis). 
 
Cadascuna les aplicacions pressupostàries estan detallades a l’Annex que s’adjunta. 
  
 
Procediment per a l’atorgament de subvencions  
 
El marc legal aplicable per a l’atorgament de subvencions serà la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i, les Bases reguladores de l’ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, 
col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades 
pel Ple en dada 13 de abril de 2005(BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005). 
 
El present Pla aposta per la concessió directa de les subvencions. L’article 22.2 de la 
Llei 38/2003, LGS, es podran concedir de manera directa: 
 

1. Aquelles previstes nominativament en els pressupost, en els termes recollits en 
els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions. 
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2. Aquelles altres subvencions en que s’acrediti raons d’interès públic, social 
econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 

 
Les subvencions directes es canalitzaran pels òrgans que tinguin atribuïda la 
competència per a l’atorgament d’aquest tipus de subvencions, o bé per aquells òrgans 
que per delegació també la tinguin atribuïda i s’instrumentalitzaran a la formalització dels 
corresponents convenis. 
 
En quant a les de concurrència competitiva previstes en el present Pla, amb caràcter 
previ al seu atorgament cada àrea responsable de la matèria objecte de subvenció 
elaborarà les bases reguladores de la convocatòria que fixaran els criteris de valoració 
de les sol·licituds i la proposta de aprovació de les bases i la convocatòria. 
 
 
Seguiment i efectes. 
 
Cadascuna de les àrees responsables (equip instructor) de cada matèria objecte de 
subvenció, avaluarà els resultats obtinguts amb el programa de subvencions que han 
desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat i l’ adequació al 
nivell de recursos invertits. Així mateix, recollirà les propostes de modificació que es 
considerin adients i que aconsellin adoptar noves línies i programes de subvenció per a 
la redacció del següent Pla estratègic de subvencions. 
 
 
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.  
 
L’establiment de les subvencions s’ha de supeditar al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostaria que fixa la Llei d’estabilitat pressupostària, i que per tant les 
subvencions consignades en aquest  pla per a l’exercici de 2019, així com els recursos 
que les financen també es supediten als mateixos objectius. 
 
 
Període de vigència.  
 
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari i entrarà en 
vigor, una vegada sigui aprovat per l’òrgan competent de l’ajuntament i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província i el pressupost municipal per l’exercici estigui aprovat.  
 
 
ANNEX I.- PRESSUPOST MUNICIPAL 2019. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
DE DESPESES I IMPORTS DESTINATS A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals consignats

11 334 48905 SUBVENCIO NOMINATIVA FUNDACIO PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 1.500,00 €                       

13 326 48012 CONVENI AMB LA FUNDACIO LACETANIA 860,00 €                         

15 334 48931 SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO BROCANTERS I COLECCIONISTES 1,00 €                             

15 433 48914 SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO EMPRESARIS APAES 1.500,00 €                       

15 4314 48907 CONVENI COL.LABORACIO ASSOCIACIO DE COMERCIANTS 2.000,00 €                       

16 1721 48924 SUBVENCIO NOMINATIVA ADF PLA DEL BAGES 4.000,00 €                       

17 334 48951 SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO RADIO SANT FRUITOS 300,00 €                         

24 323 48013 CONVENI 50/50 ESCOLA MONSENYOR GIBERT 3.000,00 €                       

31 334 48958 SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIO NIU DE PETJADES 1.400,00 €                       

32 330 48966 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CURTMETRATGE "NUNCA TE DEJÉ SOLA" 5.000,00 €                       

32 334 48949 SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB DE MUSICA I LA GUITARRA 200,00 €                         

32 338 49001 SUBVENCIO NOMINATIVA FESTIVAL ELLES 300,00 €                         

32 334 48950 SUBVENCIO NOMINATIVA DONES PER SANT FRUITOS 350,00 €                         

32 334 48948 SUBVENCIÓ NOMINATIVA TEATRAL DELS PASTORETS 500,00 €                         

32 334 48911 SUBVENCIO NOMINATIVA AGRUPACIO CORAL 1.200,00 €                       

32 334 48961 SUBVENCIÓ NOMINATIVA BATUCADA SHANGO 1.400,00 €                       

32 334 48932 SUBVENCIO NOMINATIVA UNIO MUSICAL DEL BAGES 2.200,00 €                       

32 338 48908 SUBVENCIO NOMINATIVA COLLA GEGANTERS I GRALLERS 3.000,00 €                       

32 334 48922 SUBV NOM COL.LECTIU RECERCA HISTORICA 3.000,00 €                       

32 334 48902 SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO ESPECTACLE INFANTIL XARXA 4.000,00 €                       

32 334 48920 SUBV NOM ASSOC BROGIT DIFONEM CULTURA SANT FRUITOS DE BAGES 4.360,00 €                       

32 334 48903 SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO MEMORIAL EDUARD CASAJOANA 20.000,00 €                     

33 231 48915 COOPERACIO AMB EL TERCER MON 600,00 €                         

33 334 48959 SUBVENCIO NOMINATIVA CONSELL PARROQUIAL 1.250,00 €                       

33 231 48918 SUBVENCIO NOMINATIVA CARITAS SANT FRUITOS 1.500,00 €                       

33 341 48003 PROGRAMA D'ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN A BARRIS-TORRUELLA 1.500,00 €                       

33 326 48009 BEQUES ESPORTIVES PER PREVENCIO DEL RISC D'EXCLUSIO SOCIAL 2.400,00 €                       

33 231 48917 SUBV NOM ASSOCIACIO GENT GRAN SANT FRUITOS DE BAGES 4.000,00 €                       

33 323 48006 BEQUES ESCOLARITZACIÓ LLAR INFANTS 5.000,00 €                       

33 323 48010 BEQUES MATERIAL ESCOLAR 8.000,00 €                       

33 4411 48005 PROGRAMA DE TRANSPORT ALS BARRIS 18.864,00 €                     

33 231 48000 AJUTS SOCIALS A FAMILIES I PERSONES 30.000,00 €                     

33 231 48002 AJUTS INDIVIDUALITZATS RESIDENCIA D'AVIS 60.000,00 €                     

34 334 48957 SUBVENCIO NOMINATIVA ENRAMADES CARRER NOU 600,00 €                         

34 334 48954 SUBVENCIO NOMINATIVA AVV LES BRUCARDES 1.600,00 €                       

34 334 48955 SUBVENCIÓ NOMINATIVA AVV TORRUELLA DE BAIX 1.600,00 €                       

34 334 48956 SUBVENCIO NOMINATIVA AVV PINEDA DE BAGES 1.600,00 €                       

34 334 48953 SUBVENCIO NOMINATIVA AVV LA ROSALEDA 1.800,00 €                       

35 330 48904 SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIAL LOVERS 1.000,00 €                       

36 341 48962 SUBVENCIÓ NOMINATIVA VETERANS FUTBOL 350,00 €                         

36 330 48947 SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB HIPIC 350,00 €                         

36 330 48946 SUBVENCIO NOMINATIVA SOCIETAT CAÇADORS 800,00 €                         

36 341 48001 AJUTS INDIVIDUALITZATS BEQUES ESPORTIVES 2.500,00 €                       

36 341 48910 SUBVENCIO NOMINATIVA MARXA PEL TERME 2.800,00 €                       

36 330 48945 SUBVENCIO NOMINATIVA  AEE PAIDOS 4.200,00 €                       

36 330 48943 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA DE FUTBOL 5.500,00 €                       

36 330 48942 SUBVENCIO NOMINATIVA FC FRUITOSENC 7.000,00 €                       

36 330 48944 SUBVENCIO NOMINATIVA ASFE 54.026,00 €                     

38 324 48941 SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA ESCOLA PAIDOS 200,00 €                         

38 324 48940 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA PAIDOS 500,00 €                         

38 231 48000 CONVENI ASSOCIACIO RUTES DEL ROMANIC (CAMI OLIBA) 525,00 €                         

38 324 48937 SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA LLAR D'INFANTS 650,00 €                         

38 324 48935 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA MONSENYOR GIBERT 750,00 €                         

38 324 48938 SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA MONSENYOR GIBERT 800,00 €                         

38 324 48936 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA PLA DEL PUIG 800,00 €                         

38 324 48939 SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA PLA DEL PUIG 900,00 €                         

38 324 48934 SUBVENCIO NOMINATIVA AMICAL 1.100,00 €                       

38 323 48011 SUBV. SUPORT SERVEI MENJADOR ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 3.835,00 €                       

38 231 48003 PROG AJUDA SERVEI MENJADOR ESCOLES PUBLIQUES ALUMNES BARRIS 31.268,66 €                     

TOTAL 320.239,66 €                   

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 27 de 99 
 

 

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 

 

 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
4 ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
 
4.1. Aprovació de la modificació núm. 4 de l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any 2018-2020. (EXP. 421/2018) 
 
Primer.- Vista la providència de la Regidora de Serveis Social manifesta que per 
renúncia voluntària de l’educadora social la plaça resta vacant i per tal que el servei sigui 
realitzat correctament es fa necessària la seva convocatòria. 
 
Segon.- Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar la modificació número 4 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 
segons el següent detall: 
 

LABORALS       

GRUP CATEGORIA PLACES SISTEMA RÈGIM 

A2 Educador/a social 1 Oposició Lliure 

 
Segon.- Publicar el corresponen anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
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. 
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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  
 
 
 
4.2. Aprovació de la pròrroga del contracte integral de control horari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 612/2013) 
 
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2014, es va 
acordar l’adjudicació a l’empresa MHP Servicios de Control SL, amb CIF B35664879, el 
contracte de servei integral de control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 21 de maig 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. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’abril de 2018, va acordar aprovar 
la prorroga del contracte del servei de control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, formalitzat amb l’empresa MHP Servicios de Control SL, amb CIF B35664879. 
 
Quart. Vista la instància presentada per part del Sr. Moisés Andrés Hernández Padrón, 
en representació de l’empresa MHP Servicios de Control SL (registre d’entrada 2019-E-
RC-736) de 6 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 integral de control horari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i de conformitat amb la resta de condicions 
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incloses en la proposició i els plecs, sent la finalització d’aquesta prorroga el 21 de maig 
de 2020 
 
Segon. Autoritzar la despesa per import de 4.704,00 € (IVA exclòs), més 987,84 € del 
21% d’IVA, total de 5.691,84 € (21% d’IVA inclòs), corresponent a la pròrroga del servei 
per un any, amb càrrec a l’aplicació  11.920.20600, lloguers equips informàtics i software, 
amb el següent desglossament. 
 
- 3.320,24 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2019 
- 2.371,60 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 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  
 
 
5 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
5.1. Procediment sancionador en matèria de trànsit: imposició de sanció (codi 
WTP 18 – relació 19009879). (EXP. 1220/2018) 
 
Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 19009879 de 15 de 
febrer de 2019 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora els següents 
expedients referits a les infraccions que s’indiquen: 
 

1. Infracció: RGC 146.1: no respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell no 
intermitent d’un semàfor: 
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Expedient 
butlletí 
denúncia 

matrícula titular gravetat 
Import 
sanció 

1800000283 
SFB D-1818 
(01/08/2018) 

XXX XXX 

Greu 
76.K 
(RD 
Legislatiu 
6/2015) 

200,00 € 

 
Respecte a aquest expedient consta la incoació de procediment sancionador 
mitjançant decret número 2018-0946 de 22 d’agost de 2018 referit a la relació 
18035203, havent-se procedit a la notificació per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per 
aquest Ajuntament, sense que en aquest moment figuri que s’hagin formulat 
al·legacions o s’hagi procedit al pagament potestatiu i voluntari de les quanties 
corresponents a la infracció denunciada 

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

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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PRIMER.- Imposar al sr. XXX la sanció de multa per la quantia de 200,00 € respecte a 
la comissió d’una infracció greu (art. 76.k del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor , en la quantia reflectida a l’annex per a cada un d’ells, per infracció de les normes 
i seguretat viària, corresponent a l’incompliment de la norma de circulació prevista a 
l’article 146.a del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, a partir de les dades 
incorporades a la relació 19009879 de 15 de febrer de 2019 que s’incorpora com annex.  
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució 
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de 
la multa en període voluntari.  
 
TERCER.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&p=20181229&tn=1#a146
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Annex (relació 19009879) 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
6 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
6.1. Atorgament de llicència d’obres (c. la Coma, 23 Polígon Sta. Anna). (EXP. 
1893/2018) 
 
Procediment    Expedient  1893/2018 
Promotor:  TAL COM PINTA,S.L. 
CIF:   B-60.859.311 
Objecte: Rases per escomesa d’aigua contra incendis  
Emplaçament: c/ la Coma, 23  Pol.Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages 
Ref. Cadastral: 6460703DG0265N0004HG 
R/E:   2018-E-RC-7117 (13.12.2018) 

 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 13 de febrer de 2019, amb adhesió 
del secretari, i vist que, en l’apartat 6 de l’informe es detalla que el projecte és de reforma 
dins del volum construït existent pel que no comporta modificació dels paràmetres de 
l’edificació regulats per la normativa urbanística.  
 
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 32/2019 amb data 19 de febrer de 2019.  
 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
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d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Setè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística d’obres a TAL COM PINTA,S.L. per les obres 
d’obrir rasa i arqueta per escomesa d’aigua contra incendis, al carrer la Coma, 23  al 
sector industrial Santa Anna, amb un pressupost de referència de 5.000,00 €., amb les 
següents conclusions i altres condicions: 

- Que es compleixen els requisits que s'exigeixen a l’ ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE INTERVENCIÓ ADMISNITRATIVA PRÈVIA EN MATÈRIA URBANÍSTICA 
aprovada per acord de Ple el 14 de juny de 2018 i entrada en vigor el 18 d’octubre 
de 2018. 
- Que el règim d’intervenció aplicable és LLICÈNCIES TIPUS B 
Altres condicions: 
 
1.- Advertir que el subministrament d'aigua pel servei d'incendis es verifica 
mitjançant un ramal provist de dues claus una anomenada clau de registre, situada 
a la via publica, que l'abonat no podrà maniobrar en cap dels casos, i una altra, 
anomenada clau de pas que estarà precintada pel prestador del servei AIGÜES DE 
MANRESA S.A i situada dins de la finca. 
Totes les boques o aparells projectors muntats sobre la instal·lació alimentada per 
l'aigua, objecte del contracte, estaran segellats per mitja d'un precinte del prestador 
del servei AIGÜES DE MANRESA S.A. L'abonat nomes en presencia d'un sinistre 
queda autoritzat a trencar el precinte de les boques i el de la clau de pas i a 
maniobrar aquesta. 
En l'esmentat supòsit, l'abonat esta obligat a comunicar-ho per escrit i dins del 
termini de 24 hores al prestador del servei, amb indicació del temps en que 
haguessin estat les boques en servei. 
Tots els treballs sobre el ramal i claus seran executats exclusivament per personal 
del prestador del servei AIGÜES DE MANRESA S.A., essent a compte d'aquesta 
les despeses de reparació d'avaries o desperfectes deguts a l’ús natural d'aquells i 
assumint l'abonat les despeses de reparació degudes a mal us dels mateixos. 
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El manteniment de la canalització interior i boques serà realitzat per l'abonat i el 
prestador del servei nomes hi 
intervindrà en els precintes. 
  
2.-Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar 
amb una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació 
de la via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , 
croquis esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, 
i aportar assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via 
pública sense està en possessió de la llicència esmentada. 
En els casos que sigui necessària la instal·lació de bastides superiors a 2 metres 
d’alçada serà necessari aportar una projecte tècnic signat per un tècnic competent 
amb el corresponent assumeix de direcció tècnica. 
 
3.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de 
façana - enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la 
finalització les obres. 
 
4.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat, o bé a la 
deixalleria municipal de Sant Fruitós de Bages  
 

Segon.- Comunicar que les obres s’hauran d’iniciar en el termini de sis mesos, i tindran 
un termini de dotze mesos per finalitzar-les.  
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000001422 de 177,00 € en concepte d’impost sobre 
construccions i de 33,00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO     5.000,00 €      3,54%       177,00 € 

Taxa     5.000,00 €      0,64%         33,00 €  

 
Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de 

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

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

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

 
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de 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. 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 36 de 99 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
7 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
 
7.1. Prendre coneixement de les tramitacions assistides TA10 registrades al 3r i 
4t. Trimestre del 2018 (exp. 52/2018) 
 
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  
 
En virtut d’allò disposat al Decret 2015-0929 de 13 d’octubre, pel qual s’incorpora a 
la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA10, denominació “Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda”, s’ha donat tràmit a les targetes següents: 
 
 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Titular de la targeta Núm. targeta 

2018TA10.11 11/07/2018 XXX 08213-2018-00009-3448Y 

2018TA10.12 31/07/2018 XXX 
08213-2015-00006-9700S 
(Duplicat) 

2018TA10.13 13/09/2018 XXX 08213-2018-00010-2058Y 

2018TA10.14 14/09/2018 XXX 08213-2018-00011-1568D 

2018TA10.15 11/10/2018 XXX 08213-2018-00012-1208Z 

2018TA10.18 07/11/2018 XXX 08213-2018-00013-7189K 

2018TA10.19 07/11/2018 XXX 08213-2018-00014-0942V 

2018TA10.20 07/11/2018 XXX 08213-2018-00015-9720Y 

2018TA10.21 07/11/2018 XXX 08213-2018-00016-4452E 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA10 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 52/2018 de la plataforma 
Gestiona. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 37 de 99 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
 
 
7.2. Prendre coneixement de les tramitacions assistides TA8 registrades al 3r i 
4t.Trimestre del 2018 (exp. 380/2018) 
 
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  
 
En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora a la 
Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb el codi 
TA8, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic municipal per la 
celebració de matrimoni civil”, s’ha donat tràmit a les llicències següents 
 

Núm de TA Data de la 
resolució 

Sol·licitant Dret objecte 
d’autorització 

Import de 
la 
liquidació 

2018TA8.07 06/11/2018 XXX Sala de Plens 90,00 € 

 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA8 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 380/2018 de la plataforma 
Gestiona. 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
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7.3. Prendre coneixement de les tramitacions assistides TA1, TA2, TA3 I TA5 
registrades al 3r i 4t. Trimestre del 2018 (exp. 565/2018-205/2018-1527/2018-
76/2018) 
 
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  
 
La tramitadora dona compte de les TA  portades a terme que seguidament es relacionen 
: 
 

➢ Expedient 565/2018: Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA1 
tramitades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 

 
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA1, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 
municipal: atorgament”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris 
següents 
 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Titular de la llicència 
Dret objecte 
d’atorgament 

Import 
liquidació 

2018TA1.03 19/06/2018 XXX 
Nínxol 79  
Bloc 1 
Sant Iscle 

282,42 € 

2018/TA1.04 18/10/2018 XXX 
Nínxol 16 
Bloc 6-B 
Sant Genís 

1.810,98 € 

 
S’ACORDA :  
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA1 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 565/2018, de la plataforma 
Gestiona. 

 
 

➢ Expedient 205/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les 
TA2 tramitades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 

  
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA2, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 
municipal: transmissió”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris 
següents: 
 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Nou titular de la llicència 
Dret objecte de 
transmissió 

Import 
liquidat 

2018TA2.08  18/07/2018 XXX 
Nínxol 104 
Bolc 2 
Sant Benet 

9,91€ 
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2018TA2.09  23/07/2018 XXX 
Nínxol 69123 
Bloc 2 
Sant Benet 

9,91€ 

2018TA2.07  18/10/2018 XXX 
Nínxol 71 
Bloc 5  
Sant Sebastià 

9,91€ 

 
S’ACORDA :  
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA2 anteriorment relacionades e incorporades al expedient 205/2018, de la plataforma 
Gestiona. 
 

➢ Expedient 1527/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA3 
tramitades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 
 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA3, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 
municipal: expedició de duplicat de títol del dret”, s’ha donat tràmit a les següents: 
 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Titular de la llicència 
Dret objecte 
d’atorgament 

Import 
liquidació 

2018TA3.01 22/10/2018 XXX 
Nínxol 81  
Bloc 2 
Sant Benet 

7,94 € 

 
S’ACORDA :  
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA3 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 1527/2018, de la plataforma 
Gestiona. 

 
➢ Expedient 76/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA5 

tramitades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 
 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA5, denominació “Autorització d’obertura de nínxol per inhumació”, s’ha donat 
tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació següents: 
 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Sol·licitant 
Dret objecte 
d’autorització 

Import 
liquidació 

2018TA5.21 03/07/20188 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 55-A 
 Bloc 3 
Sant Jaume  

240,65 € 

2018TA5.22 25/06/2018 
ALTIMA Funerària 
Fontanova 

Nínxol 11 FES 
 Bloc 2 
Sant Benet 

240,65 € 

2018TA5.23 07/07/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 99 
Bloc 2 
Sant Benet 

240,65 € 

2018TA5.24 18/07/2018  
ALTIMA Funerària 
Fontanova 

Nínxol 92 
 Bloc 5 

240,65 € 
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 Sant Sebastià 

2018TA5.25  20/07/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 119 
 Bloc 3 
 Sant Valentí 

240,65 € 

2018TA5.26 30/08/2018  
MEMORA  Serveis 
Funeraris de Barcelona 
 

Nínxol 58-B Bloc 1  
Sant Iscle 

177,38 € 

2018TA5.27  12/09/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 40 FES 
Bloc 1 
Sant Iscle 

240,65 € 

2018TA5.28 19/10/2018  
ALTIMA Funerària 
Fontanova 

Nínxol  16 
 Bloc 6-B  
Sant Genís 

 
-------  

2018TA5.29  31/10/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 71  
 Bloc 1  
Sant Iscle 

 
-------  

2018TA5.30 13/11/2018  
ALTIMA Funerària 
Fontanova 

Nínxol 50 
 Bloc 3 
Sant Jaume 

  
------- 

2018TA5.31 21/11/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 51 
 Bloc 3 
Sant Jaume 

 
------- 

2018TA5.32 27/11/2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 33 
 Bloc 4-A 
Sant Maurici 

 
------- 

2018TA5.33 28/12/2018 
ALTIMA Funerària 
Fontanova 

Nínxol 24 
 Bloc 1 
Santa Victòria 

 
------- 

 
La Junta de Govern Local   
 
ACORDA 
 
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA5 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 76/2018 de la plataforma 
Gestiona. 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
7.4. Concessió d’ajudes socials. (EXP. 317/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 797/2019). 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


   

Pàgina 41 de 99 
 

 

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 

 

 

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 

 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 37,70€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a l’ ajuda socials atorgada a les persona 
que es relaciona tot seguit: 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import Ajuda Concepte Forma  
de Pagament 

12/2019 317/2019 XXX 37,70€ Subministraments 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: 
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_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
7.5. Concessió d'ajudes socials. (EXP. 307/2019) 
 
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 ( registre d’entrada 573/2019). 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària 3332348010. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 80,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de la usuària i perceptor que es detalla a continuació. 
 

Ref. 
S. Socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import  
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

3/2019 307/2019 XXX 80,00€ Material 
escolar 

C/C escola 
Monseyor Gibert. 

  
Segon.-  Notificar aquest acord a la sol·licitant i donar trasllat del mateix als serveis de 
Tresoreria e intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
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- L’acte es 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  
 
 
7.6. Concessió del servei de teleassistència. (EXP. 365/2019, 377/2019, 410/2019, 
474/2019) 
 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

886 de 12/02/2019 XXX 

922 de 13/02/2019 XXX 

964 de 15/02/2019 XXX 

1119 de 22/02/2019 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’ajuts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local, la qual 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 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

365/2019 XXX A 

377/2019 XXX A 

410/2019 XXX A 

474/2019 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 

365/2019 XXX 0,00 €/mensuals 

377/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

410/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

474/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
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- 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  
 
 
 
 
 
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Aprovació de la programació i la despesa corresponent al Carnestoltes 2019 
(EXP. 237/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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Primer.- Coincidint amb la festivitat del Carnestoltes, a Sant Fruitós de Bages se celebra 
una edició més el dissabte següent al dimecres de cendra, per tal de no coincidir amb 
el cap de setmana de la Festa de l’Arròs i altres carnestoltes de la comarca. 
 
Segon.- Des de la Regidoria de Joventut s’ha confeccionat una proposta d’actes a 
incloure en la festa, amb l’objectiu de combinar una oferta lúdica de qualitat per als joves 
del municipi. 
 
Tercer.- Des de l’Àrea de Joventut s’han cercat pressupostos i s’han portat a terme 
converses amb les entitats i associacions implicades en el programa d’actes, a fi i efecte 
de tancar un pressupost d’acord amb la proposta d’actes esmentada en l’anterior punt. 
 
Consideracions tècniques 
 
Respecte dels fets abans exposats es fan les següents consideracions tècniques: 
 

1. A la vista de la proposta d’actes, i de la selecció d’artistes i companyies actuants, 
un cop fetes les negociacions amb els serveis les empreses proveïdores, resulta 
un pressupost final de 3.533,76 €. 

2. Consultada la partida pressupostària disponible (partida 35.330.22.799) resulta 
existir crèdit suficient. 

3. Les consideracions tècniques sobre les accions que es realitzaran (rua i 
actuacions musicals) seran consensuades i debatudes a la Comissió de 
coordinació d’actuació d’activitats als espais públics municipals. 

 
Quart. El motiu pel qual es sol·licita el sobrevingut és perquè hi ha hagut modificacions 
d'última hora en un dels pressupostos inclosos en l’annex 2 de la proposta d'acord del 
Carnestoltes, i s'ha hagut de tornar a tramitar per signar fora del termini d'entrega 
establert. 
És necessari que entri per aquesta JGL perquè no n'hi ha cap altra abans del dia 
Carnestoltes, que és el dissabte 9 de març. 
Disculpeu les molèsties i moltes gràcies per avançat 
 
PROPOSTA: 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar i autoritzar el timing i la programació d’activitats que es presenta a 
l’annex 1. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar el recorregut de la rua de tarda i la rua de nit que es presenta 
a l’annex 2. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa que se’n deriva, per import de les negociacions amb els 
serveis les empreses proveïdores, resulta un pressupost final de 3.533,76 €, 
desglossada a l’annex 3, amb càrrec a la partida pressupostària 35.330.22.799. 
 
Quart.- Que es facin les contractacions resultants, segons pressupostos inclosos en 
l’expedient. 
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Cinquè.- Aprovar i diligenciar d’aprovació els contractes referenciats a la part expositiva 
i que s’annexen a la present proposta. 
 
Sisè.- Que, per tal de dur a terme la celebració, es demani la col·laboració i implicació 
de la Brigada municipal i la Policia Local pel seu bon desenvolupament. 
 
Setè.- Notificar i comunicar el present acord a la Policia Local, i a l’Àrea de Tresoreria i 
Intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
Vuitè. - 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 

 
Timing i activitats  

 
8 de març de 2019 (divendres) 

• Muntatge de l’escenari i preparació de les lones, a sota de l’escenari. 

• Transport al pavelló de tanques, cadires, taules, cubells d’escombraries... 
 
9 de març de 2019 (dissabte) 

• 14.00h: Muntar lones i accessos a les grades al pavelló (brigada).  
Arribada grup Avui fem Pop (pendent de confirmar hora). 

• 17.00h: Concentració Rua Familiar Plaça Alfred Figueras.  

• 17.15-17.30h: Inici Rua Familiar.  

• 18.30h: Arribada de la rua familiar al pavelló.  
Actuació infantil “Avui fem Pop” al pavelló municipal.  

• 19.45-20.00h: fi actuació Avui fem Pop. 

• 21.45h: Concentració Rua Jove Plaça Alfred Figueres.   

• 22.00h: Rua Jove (inici davant del Nexe).  

• 23.00h: Arribada de la Rua Jove al pavelló. 

• 23.30h: Inici concert de Carnestoltes jove amb la Mashup Party Band. 
 
10 de març de 2019 (diumenge) 

• 4.00h: Fi de festa.  

• 4.15h: Neteja del pavelló (Ampans).  

• 7.00h: Desmuntatge i retirada de tanques, cadires, taules, cubells 
d’escombraries... (brigada; pendent de confirmar hora). 

• 12.00h: Pavelló disponible per l’ASFE. 
 
ANNEX 2 
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Recorregut de les Rues 
 
Les dues rues (Familiar 17:30 i Jove 22:00) comencen i acaben igual, però es 
diferencien en el tram central, en que la familiar s’escurça i fa drecera pel carrer padró. 

 
 

RUA FAMILIAR (vermell+ verd) 
 
Plaça Alfred Figueras 
C. Casajoana 
 Travessar Carretera de Vic 
C. Sant Benet 
Carrer Padró 
Carrer Joan XXIII 
 Travessar Carretera de Vic 
Carrer Eugeni d’Ors 
Carrer Arquitecte Gaudí 
Carrer Germàn Duràn 
 
Pavelló Municipal d’Esports 
 
 
 
RUA JOVE (Vermell + Lila) 
Plaça Alfred Figueras 
C. Casajoana 
 Travessar Carretera de Vic 
C. Sant Benet 
Carrer Padró 
Carrer Sallent 
Carrer Balmes 
Carrer Joan XXIII 
 Travessar Carretera de Vic 
Carrer Eugeni d’Ors 

Carrer Arquitecte Gaudí 
Carrer Germàn Duràn 
Pavelló Municipal d’Esports 
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ANNEXE 3 

 
Resum de despeses 
 

CONCEPTE OBSERVACIONS IMPORT 

Concert Mashup Party Band 
Concert Jove     1.815,00 €  

Ambulància rua jove + concert (VITAM) 
21.30h-4.00h        476,00 €  

Vigilant i controladors d'accés (C. Steward) 
Al concert jove        464,04 €  

Impressió d'entrades (IS 2.0) 
          87,17 €  

Polseres led (IS 2.0) 
Actuació DJ’s locals          15,73 €  

Assegurança voluntaris 40 max DJ menor i col·lectiu de 
joves col·laboradors        110,75 €  

Dj Arzzett 
        320,65 €  

Braçalets control accés 
3 caixes de color verd        244,42 €  

 TOTAL: 3.533,76 € 

 
 
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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S2. Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball inclosos al Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 2019. (EXP. 1869/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer.- D’acord amb la proposta presentada pel Regidor de Promoció Econòmica, de 
data 26 de febrer de 2019, en la qual es proposa realitzar els tràmits necessaris per a 
desenvolupar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 i fer-lo efectiu 
amb la contractació laboral de personal. 
 
Segon.- D’acord amb la proposta és voluntat d’aquest Ajuntament contractar un lloc 
Subaltern (conserge), un lloc d’Oficial 2ª, un lloc d’un/a Oficial 1ª Electricista, un lloc 
d’oficial de 1ª Pintor, 1 lloc d’Agent cívic de carrer. 
 
Tercer.- Donat que s’ha de regular el procés de contractació laboral dels candidats per 
cadascun dels llocs de treball de l’esmentat programa, es fa necessària l’aprovació 
d’unes bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball inclosos en el 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 2019, emmarcat dins del “Programa Complementari de de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Atès que mitjançant modificació de crèdit 4/2019 s’ha incorporat al pressupost 
vigent la subvenció emmarcada dins del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona per tal de tenir crèdit adequat i suficient per procedir a les contractacions. 
 
Cinquè.  La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data delegació: 18/06/2015 
- Numero Decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 30 de juliol de 2015  

 
Sisè. Les raons per les que es fa necessari que sigui inclòs a l’ordre del dia ordinari del 
proper 4 de març de 2019 és la de poder accelerar els processos de selecció a fi 
d’avançar les incorporacions dels diferents llocs de treball, donades les necessitats de 
personal de la Brigada Municipal. En cas que es posposés l’aprovació de les bases de 
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la convocatòria per la propera junta de govern prevista el dia 18 de març de 2019, 
suposaria el retard de la incorporació dels treballadors al mes de maig Donades les 
darreres modificacions pel que fa a necessitats de personal, hi ha hagut canvis d’última 
hora en relació als llocs de treball sol·licitats inicialment, el què ha suposat nous tràmits 
de càlcul des de l’Àrea de RRHH i l’Àrea d’intervenció, per tal de poder trametre el 
corresponent modificat de crèdit i de la redacció de les corresponents bases de la 
convocatòria 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés 
selectiu per cobrir els llocs de treball inclosos en el Programa complementari de millora 
de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2019. 
 
SEGON.- Publicar les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província, al web 
municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació i fer-ne tramesa als representants 
sindicals i comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria i a l’Àrea de 
RRHH. 
 
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. 

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2019 DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
1. OBJECTE 
 
L’Objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 5 treballadors/es 
amb diferents perfils, per donar suport a diferents àmbits de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages emmarcat dins del  “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020, en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona aprovat a la Junta de Govern Local en data 29.11.2018. 
Les persones seleccionades seran contractades durant un període mínim de 5 mesos 
per a la realització dels projectes que s’especifiquen en l’annex I a les presents bases.  
 
2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de complir els requisits 
següents: 
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Generals: 
  

• Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

• Estar aturat o desocupat, inscrit al Servei d’Ocupació de  Catalunya  com a 
demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i no estar realitzant cap activitat 
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi i aliè), amb independència que 
compleixin o no els requisits per percebre prestació d’atur en els termes de Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de la seguretat social (en endavant, TRLGSS). 

• No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al 
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur 
i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes 
prestacions. 

• No haver participat en cap Pla d’Ocupació durant el  2018. 

• No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions 
públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de 
cap administració pública. 

• Acceptar l’assistència a formació i  tutories ja sigui dins o fora de l’horari 
laboral durant el període de contractació. 

Específics: 
 
Els que es detallen a l’annex I d’aquestes bases, per a cada perfil (Titulació / formació 
requerida per al lloc de treball i/o experiència en el lloc de treball demostrable mitjançant 
document acreditativa com ara titulacions, contractes de treball, informe de vida laboral). 
 
3. PERFILS PROFESSIONALS I NOMBRE D’EFECTIUS QUE ES 
CONVOQUEN. 
 
 

CATEGORIA PLACES PROJECTE 

Agent cívic de carrer 1 Millorem serveis 

Oficial 1ª electricista 1 Millorem el poble – reforç brigada 

Oficial 1ª pintor 
 

1 Millorem el poble – reforç brigada  
 
 

Oficial 2ª brigada d’obres  
 

1 Millorem el poble – reforç brigada 
 

Un/a Subaltern 
(conserge edificis municipals) 

1 
Millorem serveis  

 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret de modificar els perfils 
demanats, en cas que quedi deserta la plaça sol·licitada. 
 
 
 
 
4. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
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Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’emplenar la 
sol·licitud de participació que poden trobar al taulell d’informació de l’Ajuntament i al web 
municipal www.santfruitos.cat, i presentar-la juntament amb la documentació següent: 

• Document acreditatiu de la identitat (DNI/NIE/passaport). 

• Currículum vitae actualitzat que haurà de contenir totes les dades que es desitgi 
fer constar per ser valorades pel tribunal qualificador. 

• Acreditació d’estar a l’atur i inscrit/a com a Demandant d’Ocupació No Ocupat 
(DONO). 

• Informe de la vida laboral actualitzat 2019. 

• Acreditació de la titulació acadèmica i/o altres formacions complementàries 
realitzades. 

• Documentació acreditativa de criteris socioeconòmics i familiars, si s’escau. 

• Llibre de família. 
Lloc de presentació: 
Al registre general de l’Ajuntament: Plaça de la Vila, 1 o a les dependències de l’Àrea 
de Serveis Socials. 
 
El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la 
publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal, en 
qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.  
 
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu). 
En aquest cas,  s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de 
Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic 
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no 
acabi el termini de presentació d’instàncies.  
 
5. FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
Valoració curricular. Aquesta fase serà realitzada per tots els aspirants admesos, 
consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants 
en la sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts. 
 

a) Per experiència professional relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 3 
punts, a raó de 0,50 punts per cada sis mesos complets. 

 
 
b) Per cursos formatius relacionats amb el lloc de treball fins  a un màxim de 2 punts: 

 
 

a. D’una durada  fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun 
b. D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun 
c. D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun 
d. D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punts cadascun 
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c) Càlcul criteris socioeconòmics i familiars, fins a un màxim de 5 punts. 
 

a. Família monoparental: 1 punt. 
b. Família nombrosa: 1 punt. 
c. Tenir a càrrec menors d’edat: 0,25 punts. En el cas que no s’hagi 

puntuat en els dos supòsits anteriors. 
d. Persona sola, presentant document que ho acrediti: 1 punt.  
e. Disposar d’un certificat de discapacitat del 33% o més: 1 punt. 
f. Ser major de 45 anys: 1 punt. 
g. Ser perceptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): 1 punt. 

 
Entrevista personal. A l’entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la 
trajectòria laboral i acadèmica de les persones aspirants admeses. Fins a un màxim de 
5 punts. 
Es valorarà: 
 

• Itinerari laboral seguit per l’usuari des de que està a l’atur: formació, obtenció de 
carnets professionals, assistència a cursos organitzats per l’Ajuntament. 

• Persona amb itinerari de recerca de feina activa al SLO, mitjançant assistència 
al Club de Feina. 

• Actuacions realitzades a partir de les propostes que se li hagin fet des de les 
àrees de Serveis Socials i Ocupació. 

• Experiència i capacitació laboral en la feina a desenvolupar. 

• El grau de disposició de les competències pròpies del perfil necessari per a la 
feina a desenvolupar en cada cas, així com l’experiència i formació aportada. 

 
Òrgan de selecció: 
 
El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades, per aplicar 
els barems establerts en aquestes bases i per la realització de l’entrevista personal.  
 
Estarà format per les següents persones: 
 

- President, o llur suplent. 
- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament amb titulació igual, 

equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball de la convocatòria, 
o llurs suplents.  

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.  
 
 
 
 
6. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DEL PROCÉS       
SELECTIU. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 15 dies, 
l’Alcalde dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, del termini 
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de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/les aspirants; la qual es publicarà 
mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. En 
la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora de les 
entrevistes. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.  
 
Els aspirants exclosos/es o no incloses/es en la llista disposaran de 10 dies hàbils per a 
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva 
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error. 
 
Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error 
imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la 
convocatòria. 
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.  
 
7. CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE TREBALL. 
 
Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Les incorporacions seran durant el mes d’abril 
de 2019. 
 
La jornada laboral correspon a 37,5 hores setmanals per a tots els llocs de treball, per 
un període de 6 mesos a excepció del lloc de treball d’agent cívic de carrer per un 
període de 5 mesos. 
 
Les persones seleccionades per ocupar el/s lloc/s de treball que es determinin hauran 
d’acreditar el compliment dels requisits definits en la base 4 per tal de donar compliment 
a la contractació. 
 
ANNEX I: PERFILS SOL·LICITATS 
 
AGENT CÍVIC CARRER. MILLOREM SERVEIS  
Es contractarà un agent cívic municipal. 

 
Les tasques a realitzar són de vigilància de punts de control de la via pública i vetllar 
pel civisme i la correcta utilització dels espais públics (parcs, places..), així com també 
en els punts on es detecten actituds incíviques reiterades. Les funcions prioritàries són 
sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de respectar els espais públics, 
informar a aquelles persones que no actuïn correctament de quin és el comportament 
adequat i, en els casos que sigui necessari, alertar els cossos de seguretat.  
 

• Titulació: certificat escolaritat 
 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA. MILLOREM EL POBLE – REFORÇ BRIGADA 
 
Es contractarà un oficial de primera electricista. 
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Les tasques a realitzar són actuacions d’electricista de la brigada d’obres municipal en 
tot el municipi. 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: Graduat Escolar / ESO 

• Experiència demostrable com a electricista en instal·lacions industrials o en 
brigada d’obres municipal. Valorable formació en electricitat i coneixements de 
llauneria i  soldadura. 

 
 
OFICIAL 1A BRIGADA PINTOR. MILLOREM EL POBLE – REFORÇ BRIGADA 
 
Es contractarà un oficial de primera pintor. 
 
Les tasques a realitzar són les de pintura i manteniment de la via pública i espais 
municipals. 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: Graduat Escolar / ESO. 

• Valorable experiència en tasques de pintura.  
 
 
OFICIAL 2A BRIGADA d’OBRES. MILLOREM EL POBLE – REFORÇ BRIGADA  
 
Es contractarà un oficial de segona. 
 
Les tasques a realitzar són recolzament a les actuacions que realitza la brigada d’obres 
municipal en tot el municipi. 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: no requerida 

• Experiència demostrable en tasques de paleteria. 
 
 
UN/A SUBALTERN - CONSERGE EDIFICIS MUNICIPALS. MILLOREM SERVEIS  
 
Es contractarà un/a conserge. 
 
Les tasques a realitzar són de consergeria de diferents edificis municipals, principalment 
el Teatre i la Cooperativa. 
 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: no requerida 

• Valorable experiència en tasques de consergeria. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S3. Acceptació del recurs tècnic “estudis i plans de mobilitat urbana sostenible” 
per l’actuació de “Camins escolars segurs SFB” de la Diputació de Barcelona. 
(EXP. 192/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
1. En data 26 de gener de 2018, l’Ajuntament sol·licita mitjançant el Portal de tràmits de 
la Diputació de Barcelona, el recurs tècnic Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
dins del Catàleg de serveis 2018, per tal de tirar endavant el projecte de Camins escolars 
segurs de Sant Fruitós de Bages. 
 
2. En data 10 de desembre de 2018 es rep comunicació de la concessió del recurs: 
 
Promotor: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible  
Actuació: Camins escolars segurs SFB 
Codi XGL: 18/Y/260574 
 
Que requereix cofinançament per part de l’ens destinatari: 
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El règim de gestió de subvencions determina, que: 
 
... “Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la 
recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari 
disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a 
presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat 
l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat 
tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia.” 
 
... “La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el 
termini d’un mes.”... 
 
3. Que a l’aplicació pressupostària 38.326.22799 Altres treballs d’educació i formació 
d’adults existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa. 
 
4. L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de 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 

 
5. La urgència d’aquest acord es motiva en la necessitat d’atendre correctament la 
integració en el programa finançat per la Diputació de Barcelona.  
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER.- Acceptar la concessió del recurs tècnic Estudis i Plans de mobilitat urbana 
sostenible atorgat per la Diputació de Barcelona per al projecte Camins escolars segurs 
i traslladar aquest acord de l’acceptació expressa de la subvenció a la Diputació de 
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
Segon.-Autoritzar i disposar la despesa per les següents anualitats i imports: 
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- 1200,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 38.326.22799 corresponent al 
pressupost 2019. 

- 1200,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 38.326.22799 corresponent al 
pressupost 2020. 

 
Condicionar l’anualitat de l’exercici 2020 a la seva corresponent consignació 
pressupostària a l’exercici de referència.  
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i efectes. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
de la seva notificació. 

- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustats 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  
 
 
 
S4. Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació AMICAL de Mauthausen i 
altres camps, exercici 2019. (EXP. 331/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48934 una subvenció nominativa a l’Associació AMICAL de 
Mauthausen i altres camps, destinada a sensibilització i divulgació i prevenció del 
feixisme,  per import de 1.100,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Enrique Garriga Elies, en 
representació de l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres camps (registres 
d’entrada 2019-E-RC-748 i 2019-E-RC-761 de 6 de febrer) per promoure la investigació 
de les víctimes del feixisme al municipi i la memòria històrica  per l’exercici 2019. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A l’aplicació pressupostària 38.324.48934 del vigent pressupost hi ha prevista 
una consignació de 1.100,00 euros per subvencionar a l’Associació AMICAL de 
Mauthausen i altres camps. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 14.02.2019, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
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Cinquè. La inclusió com a sobrevingut es motiva en la necessitat que amb la major 
celeritat possible, l’entitat pugui disposar dels fona i desenvolupar les activitats d’interès 
públic subvencionades.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació AMICAL 
de Mauthausen i altres camps per a l’exercici 2019, per import de 1.100,00 euros, per 
col·laborar en la promoció la investigació de les víctimes del feixisme al municipi i la 
memòria històrica per l’exercici 2019. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2019 del conveni signat en data 23.3.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.100,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 38.324.48934 del pressupost 2019. 
 
Quart.  Aprovar el pagament de la subvenció directa segons consta a l’apartat vuitè del 
conveni, el qual estableix que “ a) El pagament es realitzarà en un sol pagament a la 
signatura del conveni. b) Així mateix, abans del pagament els beneficiaris hauran 
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració 
responsable signada pel president de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament 
a la consulta d’aquesta dades.” 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres camps, 
i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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  
 
 
S5. Atorgament de subvenció nominativa a Sant Fruitós Escola de Futbol, exercici 
2019. (EXP. 341/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a l’aplicació 
pressupostària 36.330.48943 una subvenció nominativa destinada a Sant Fruitós Escola 
de Futbol, per import de 5.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per David Vila Mora, en 
representació de la Sant Fruitós Escola de Futbol (registre d’entrada 2019-E-RC-764 de 
6 de febrer) per promoure l’activitat física i l’esport per l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
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65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A l’aplicació pressupostària 36.330.48943 del vigent pressupost hi ha prevista 
una consignació de 5.500,00 euros per subvencionar al Sant Fruitós Escola de Futbol. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 14.02.2019, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
Cinquè. La inclusió com a sobrevingut es motiva en la necessitat que amb la major 
celeritat possible, l’entitat pugui disposar dels fona i desenvolupar les activitats d’interès 
públic subvencionades.  

 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar la concessió d’una subvenció, de forma directa, a SANT FRUITÓS 
ESCOLA DE FUTBOL, per a l’exercici 2019, per import de 5.500,00 euros, per 
col·laborar en la promoció de l’activitat física i l’esport per l’exercici 2019. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2019 del conveni signat en data 06.06.2017 
(veure annex) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 5.500,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 36.330.48943 del pressupost 2019. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
terminis següents:  

a) 4.400,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 1.100,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
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Cinquè. Notificar el present acord a Sant Fruitós Escola de Futbol i a l’àrea d’Intervenció 
i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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   

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I SANT FRUITÓS 
ESCOLA DE FUTBOL. 
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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  
 
 
 
S6. Atorgament de subvenció nominativa a l’ASFE, exercici 2019. (EXP. 342/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a l’aplicació 
pressupostària 36.330.48944 una subvenció nominativa destinada a l’ASFE, per import 
de 54.026,00 euros. 
 
Tercer. Vistes la sol·licitud de subvenció presentada per Xavier Navarro Torner, en 
representació de l’Associació Sant Fruitós Esports (ASFE) (registre d’entrada 2019-E-
RC-982 de 15 de febrer) per promoure l’activitat física i l’esport al municipi, així com per 
la gestió de les instal·lacions del pavelló municipal d’esports per l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
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65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48944 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 54.026,00 euros per subvencionar a l’ASFE. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 19.02.2019, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
Cinquè. La inclusió com a sobrevingut es motiva en la necessitat que amb la major 
celeritat possible, l’entitat pugui disposar dels fona i desenvolupar les activitats d’interès 
públic subvencionades.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar la concessió a l’ASFE d’una subvenció de forma directa, per a l’exercici 
2019, per import de 54.026,00 euros, per col·laborar en la promoció de l’activitat física 
i l’esport al municipi, així com per la gestió de les instal·lacions del pavelló municipal 
d’esports per l’exercici 2019. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga del conveni signat en data 25.04.2017 tal i com especifica 
el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho 
denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 54.026,00 
euros, amb càrrec a la partida 36.330.48944 del pressupost 2019. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

c) 43.220,80 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

d) 10.805,20 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada 
comprovat s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
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Cinquè. Notificar el present acord a l’ASFE i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria 
municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
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  
 
 
 
S7. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 370/2019 i 418/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 900 ; 1003/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació de 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: 
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 Òrgan delegant: Alcalde 
 Data de delegació: 7 de Juliol de 2015 
 Número de decret: 2015-0555 
 Publicació al BOPB: 27/07/2015 
 
Quart. Atès que es tracta d’ajuts per subministraments basic i les persones usuàries 
tenen avis de tall de subministrament. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 508,11€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relaciones tot seguit: 
 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

13/2019 370/2019 XXX 406,45€ Subministres Efectiu 

14/2019 418/2019 XXX 101,66€ Subministres Efectiu 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S8. Correcció d’errada material en l’acord número sobrevingut 2 de la Junta de 
Govern Local de data 4 de febrer de 2019. (EXP. 973/2016) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer.- Atès que existeix un error material en l’acord de la Junta de Govern Local 
esmentat, en el qual s’especifica el preu de licitació i no el preu d’adjudicació. 
 
Segon. Atès que es tracta d’una correcció d’errades en l’import de l’acord de pròrroga 
adoptat per la JGL 4/02/19, que, una vegada detectat, cal que sigui esmenat de forma 
ràpida. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Esmenar l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2019, en el 
sentit que en la part dispositiva, on diu: 
 
“Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima derivada de l’execució de la citada 
prorroga per l’import de 3.500,00 € (IVA exclòs) més 21% d’IVA, total 4.235,00 (IVA 
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.165.22706.” 
 
Ha de dir: 
 
“Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima derivada de l’execució de la citada 
prorroga per l’import de 2.680,00 € (IVA exclòs) més 21% d’IVA, total 3.242,80 (IVA 
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.165.22706.” 
  
Segon. Notificar als interessats la resolució definitiva. 
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Tercer.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S9. No exercitar la pròrroga contemplada en el lot 2, control de la població de 
coloms del contracte dels 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. (EXP. 1236/2016) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de març de 2017, va adjudicar a 
favor del senyor XXX amb DNI XXX, el lot 2, control de la població de coloms 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 per un import de 4.155,00 €/anuals, (IVA exclòs) i per una durada de 2 anys 
(formalitzant-se en document administratiu el 21 de març de 2017). 
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Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la durada del contracte 
té un període principal de dos anys, finalitzant el mateix el dia 21 de març de 2019. Els 
plecs estableixen que el contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues d’un any cada 
una, de forma expressa i per mutu acord de les parts. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’enginyera tècnica, en data 18 de febrer de 2019, el qual 
s’adjunta com a annex 1, i del qual se’n desprèn la voluntat de no prorrogar el contracte 
del citat servei.  
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015   
 
Cinquè. La urgència d’aquest assumpte es motiva en la propera finalització del 
contracte.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. No exercitar la pròrroga del contracte formalitzat amb el senyor XXX amb DNI 
XXX, per la prestació del servei del lot 2, control de la població de coloms, 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, en 
consideració als motius que consten en l’informe que s’adjunta com a annex 1. 
 
Segon. Notificar el present acord al contractista, als serveis tècnics,  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. 
 
Annex 1. Informe emès per l’enginyera municipal en data 18 de febrer de 2019 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD:  

 
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S10. Aprovació de l’adjudicació de les obres contingudes en el projecte bàsic i 
d’execució de casal de joves a la planta semisoterrani del centre cívic nexe. (EXP. 
1809/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1.- Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2018-1500 de 12 de desembre de 2018, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària 
per la contractació de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
2.- En data 13 de desembre de 2018, es va publicar l’anunci de licitació al perfil de 
contractant per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant 
l’esmentat termini en data 2 de gener de 2019. Durant aquest període es van presentar 
les següents ofertes: 
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3.- En data 10 de gener de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura dels 
sobres 1 i 2, remetent-se el contingut d’aquest últim sobre a informe dels serveis tècnics 
municipals.  
 
4.-En data 4 de febrer la mesa de contractació va acordar, en base a l’informe emès 
pels serveis tècnics municipals sobre els criteris de valoració mitjançant judici de valor, 
excloure del procediment de licitació a l’empresa Serveis 360 plus SL, al no haver 
obtingut la puntuació mínima en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de 
valor (12,5 punts) establerta en el PCAP; i elevar a la Junta de Govern Local, la proposta 
d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes en el projecte bàsic 
i d’execució de casal de joves a la planta semisoterrani del centre cívic nexe, a favor de 
l’empresa Construcciones Somic SL, amb NIF B59841064, per l’import de 255.359,15 € 
(IVA exclòs), més 53.625,42 € (21% d’IVA), total de 308.984,57 € prèvia constitució de 
la garantia definitiva de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el 
PCAP. (S’adjunta en annex l’ acta de la mesa de contractació que incorpora l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals de valoració dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor). 

 
5.- Mitjançant requeriment de data 6 de febrer de 2019 es va requerir a la citada 
empresa, la presentació de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria 
municipal en data 13 de febrer de 2019, mitjançant transferència bancaria, per import de 
12.767,95 €,  
 
6. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança 
amb l’ article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i atenent al que disposa l’article 
175 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, es formula 
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aquesta proposta per tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció de la 
següent 
 
7.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
8. La urgència d’aquest assumpte es motiva en la competència que el govern municipal 
atorga a poder disposar d’un equipament per a joves tant necessari com el que es 
projecta en aquesta obra.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Excloure del procediment de licitació l’empresa Serveis Integrals 360 plus SL, 
al no haver obtingut la puntuació mínima en la valoració dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor (12,5 punts) establerta en el PCAP (s’adjunta en annex l’acta 
de la mesa de contractació de 4 de febrer de 2019 que incorpora l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals): 
 
Segon. Aprovar la classificació de les proposicions presentades i no excloses a la 
licitació del contracte de les obres contingudes en el projecte bàsic i d’execució de casal 
de joves a la planta semisoterrani del centre cívic nexe, conforme el següent detall: 
 
1 - Construcciones Somic SL 
2 - Mon Vertical SLU 
3 – Excavacions Vilà Vila SA  
 
Tercer. Adjudicar a l’empresa Construcciones Somic SL, amb CIF B59841064, el 
contracte de les obres contingudes en el projecte bàsic i d’execució de casal de joves a 
la planta semisoterrani del centre cívic nexe, per l’import de 255.359,15 € (IVA exclòs), 
més 53625,42 € (21% d’IVA), total de 308.984,57 €. 
 
Quart. Disposar la despesa del contracte per l’import de 308.984,57 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22 330 60933  “adequació casal de joves 
nexe”. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 

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

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

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

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

 
Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 4 de febrer de 2019 
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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  
 
 
 
S11. Aprovació de l’adjudicació per l’execució de les obres contingudes en el 
Projecte executiu d’intervencions al camp de futbol municipal fase 2A- Nou edifici 
bar. (EXP. 1873/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de desembre 
de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de  criteris de valoració i tramitació ordinària 
per la contractació de les obres contingudes en el Projecte executiu d’intervencions al 
camp de futbol municipal fase 2A Nou edifici bar. 
 
Segon. Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 4 
de febrer de 2019, i es va presentar al procediment l’empresa Construcciones Somic, 
S.L., en data 04/02/2019 i amb registre d’entrada 2019-E-RC-677, d’acord amb el 
certificat de data obrant en l’expedient. 
 
Tercer. En data 14 de febrer de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
dels sobres, acordant-se elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del 
contracte de referència, a favor de l’empresa Construcciones Somic, S.L., prèvia 
presentació de la garantia definitiva, i prèvia comprovació, per part dels serveis tècnics 
municipals, que la oferta presentada s’adeqüi al projecte tècnic (s’adjunta l’acta de la 
reunió de la citada mesa de contractació) 
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Quart. En data 21 de febrer de 2019 es va requerir a la citada empresa, la presentació 
de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria en data 28 de febrer de 
2019, mitjançant aval bancari de l’entitat Banco Santander SA, inscrit en el Registre 
Especial d’Avals amb el número 0049-0052-61-2110000139. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 
Sisè. En data 28.02.19 l’empresa proposada com adjudicatària ha aportat la garantia 
definitiva. Aquest expedient de contractació és el segon que es tramita atès que el primer 
no es va poder materialitzar l’adjudicació.  L’execució de les obres havia estat 
programada en les reunions de la Comissió de coordinació d’inversions municipals pel 
2018, i, per tant, es creu convenient no demorar més l’aprovació de la seva l’adjudicació 
i sotmetre la proposta a la propera JGL 4.03.19 
 
S’ACORDA :  
 
Primer Adjudicar a l’empresa Construcciones Somic, S.L. amb CIF B59841064, el 
contracte per l’execució de les obres contingudes en el Projecte executiu d’intervencions 
al camp de futbol municipal fase 2A – Nou edifici bar, per un import de 321.862,85 €, 
més 67.591,20 €, total de 389.454,05 € (IVA inclòs) i disposar la despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 22.342.63206 Reforma camp de futbol municipal. 
 
Segon. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 

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

 
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. 

 
Annex 1- Acta de la mesa de contractació de 14.02.2019 
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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  
 
 
 
S12. Contracte menor d'obres per el reasfaltament de carrers (Any 2019) (EXP. 
518/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. Vist que les citades obres compten amb el finançament de l’ajut atorgat a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el marc del Programa complementari de 
suport integral al desenvolupament local, sent l’import per a l’anualitat 2019 de 
120.200,08 €. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
Cinquè. La urgència d’aquesta actuació es motiva en la necessitat de garantir el correcte 
funcionament d’un servei municipal obligatori, que a més, pot incidir en la seguretat dels 
seus usuaris.  
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S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar el document tècnic redactat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, obrant en l’expedient anomenat Reasfaltament de carrers any 
2019.  La tramitació de la citada documentació tècnica s’acull a l’establert en l’article 
37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de l’empresa Pasquina, S.A, per 
import de 27.497,66 €+ 5.774,51 € (IVA); 33.272,17 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò 
indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut 
de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 33.272,17 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1532 61913 Adequació de carrers i reasfaltament 
de vials. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
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 10:15 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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