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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 18 de març de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 7/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ................ 18 de 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. 
 
No obstant, la Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora a la sessió en el punt 6.2, el 
qual vota. 
 
També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés 
 
Excusa la seva assistència: - 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 18 de 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 PÀGINA 

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 4 de març de 2019.  

454/2019 5 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3. ÀREA DE SECRETARIA   

3.1 Resolució de reclamació de responsabilitat 
patrimonial 

1729/2019 12 

4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

4.1 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona pel  finançament del servei local 
d’ocupació, mitjançant el fons de prestació 
econòmica “Els serveis locals d’ocupació 
que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”, en el marc del Catàleg de Serveis de 
l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

588/2019 18 

5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

5.1 Declarant deserta una de les places 
d’arquitecte/a tècnic/a. 

974/2018 20 

5.2 Declarant desertes tres places 
d’administratius/ves 

981/2018 21 

5.3 Aprovació bases específiques per a l’ingrés 
a la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages corresponent a una 
plaça de caporal i una plaça de sergent 

610/2019 22 

6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

6.1 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: resolució (al·legacions respecte a 
butlletí SFB-D 1995 – expedient 
19000000017 WTP-ORGT). 

200/2019 50 
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6.2 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: resolució (al·legacions respecte a 
butlletí AD 0628– expedient 19000000022 
WTP-ORGT). 

242/2019 57 

6.3 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: resolució (al·legacions respecte a 
butlletí SFB-D 2058 – expedient 
18000000313 WTP-ORGT). 

1538/2018 67 

6.4 Procediment sancionador en matèria de 
tinença i conducció d’animals de companyia: 
resolució per reconeixement de 
responsabilitat mitjançant pagament.  

1735/2018 73 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

7.1 Aprovació inicial del canvi de sistema de 
gestió de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica a la de cooperació, del 
sector de sòl urbanitzable Ctra. de Berga I, 
subsector 2. 

1520/2018 76 

7.2 Aprovació inicial del canvi de sistema de 
gestió - de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica a la de cooperació, del 
sector de sòl urbanitzable Ctra. de Berga I, 
subsector 1 

1521/2018 80 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

8.1 Col·laboració respecte a logística en 
l’organització d’esdeveniment privat en 
recinte particular (edició 2019 - Alicia't la 
festa de la gastronomia de les comarques de 
Barcelona: Món Sant Benet – 6 i 7 d’abril de 
2019) 

512/2019 84 

8.2 Aprovació del contracte pel subministrament 
i servei de plantació d’arbres plataners al 
camí paisatgístic. 

616/2019 87 

8.3 Aprovació de l’adjudicació del 
subministrament de quatre marquesines per 
a parades de transport públic situades a la 
carretera de Vic. 

913/2018 95 

8.4 Aprovació de l’adjudicació de les següents 
obres ordinàries: millora de l’accés a l’àrea 
esportiva de Torroella de baix; Construcció 
d’un porxo a l’equipament esportiu de 
Torroella de baix. 

1819/2018 107 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 4 de 126 

 
 

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

9. ÀREA DE MEDI AMBIENT    

9.1 Contracte de subministrament i servei 
d’estudi de 2 equips de càrrega de corrent 
contínua per a vehicles elèctrics 

967/2018 112 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

10.1 Concessió d'ajudes d'urgència social. 570/2019 115 

10.2 Concessió d’ajudes socials 506/2019 116 

11. ÀREA D’ESPORTS   

11.1 Ús del pavelló d’esports per la celebració 
d’un Campionat de danses urbanes 

207/2019 117 

11.2 Rectificació d’errors de l’acord de la Junta 
Govern Local, de data 4/03/2019, sobre  
l’atorgament de subvenció nominativa a 
Sant Fruitós Escola de Futbol, exercici 2019 

341/2019 120 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 

Junta de Govern Local.  
 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 
B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 

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

Govern Local celebrada el 4 de març de 2019 (exp. 454/2019) 
 
 

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.  
DECRET 

DATA I 
HORA 

EXPEDIENT ASSUMPTE 

2019-0245 
25/02/2019 

17:10 
753/2018 

Compliment de les observacions de 
la llicencia d'obres 

2019-0246 
25/02/2019 

17:16 
1232/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte per l’execució de 
les obres contingudes en el Projecte 
d’obres d’urbanització de l’Avinguda 
Sant Joan, entre els carrers de Sant 
Valentí i de Montpeità. 

2019-0247 
25/02/2019 

17:33 
123/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0248 
26/02/2019 

13:24 
275/2019 

Aprovació despesa de la nòmina 
corresponent al mes de FEBRER 
2019 
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2019-0249 
26/02/2019 

13:30 
306/2019 

Procediment ordinari 587/2018 B 
(Jutjat SOCIAL 1 Manresa) contra 
Decret retorn de pagaments indeguts 
- reconeixement de quantitat 

2019-0250 
26/02/2019 

13:37 
126/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-02511 
26/02/2019 

13:40 
124/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0252 
26/02/2019 

13:52 
213/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0253 
26/02/2019 

15:51 
471/2019 

Modificació del pressupost municipal 
número 4/2019 d’incorporació parcial 
de romanents de crèdit i generació 
de crèdit per ingressos 

2019-0254 
26/02/2019 

15:53 
240/2019 

Aprovació de la devolució d'ingressos 
indeguts que l’interessat va abonar 
per duplicat respecte a la mateixa 
autoliquidació 

2019-0255 
27/02/2019 

7:23 
1210/2018 

Nidificació de coloms a una finca  

2019-0256 
27/02/2019 

7:25 
1459/2018 

Sobre l’ordre d’execució adreçada a 
propietari degut a la nidificació de 
coloms al edifici 

2019-0257 
27/02/2019 

7:28 
490/2019 

Incoació de procediment sancionador 
en matèria de trànsit (multes - relació 
19011032) 

2019-0258 
27/02/2019 

15:02 
1443/2015 

Requeriment de documentació 
tècnica necessària als efectes de la 
justificació de l'ajut atorgat per l'IDAE 
per a la millora de l'enllumenat 
exterior 

2019-0259 
28/02/2019 

18:48 
454/2019 

Convocatòria de la Junta de Govern 
Local  de 4 de març de 2019 

2019-0260 
01/03/2019 

10:06 
1809/2018 

Aprovació de la devolució de la 
garantia dipositada i acceptació de la 
seva substitució per aval bancari 

2019-0261 
01/03/2019 

10:42 
503/2019 

Aprovació dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa, 
constituïda a favor de l’Alcaldia i de la 
Tresoreria municipal, de l’1 de gener 
al 26 de febrer de 2019 

2019-0262 
01/03/2019 

11:36 
1467/2015 

Aprovació de la factura corresponent 
al lliurament de documentació POUM 
per aprovació inicial 

                                                 
1 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0263 
01/03/2019 

12:50 
1567/2017 

Comunicació prèvia d'obertura, 
Mobles Boom Catalunya, SL 

2019-0264 
01/03/2019 

15:07 
526/2019 

Convocatòria de la sessió 
extraordinària del Ple de 6 de març 
de 2019 (POUM) 

2019-0265 
01/03/2019 

15:17 
1475/2018 

Inadmissió de recursos presentats a 
l’acta de la mesa de contractació 
d’obertura dels sobres 1 i 2 de data 4 
de febrer de 2019. 

2019-0266 
04/03/2019 

8:22 
1659/2018 

Llicències i comunicacions  d'obra 
menor 

2019-02672 
04/03/2019 

8:25 
130/2017 

Comunicació de dades del padró a 
Escola Monsenyor Gibert 

2019-0268 
04/03/2019 

8:27 
1890/2018 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0269 
04/03/2019 

8:29 
1822/2018 

Ordre d'execució 

2019-0270 
04/03/2019 

8:31 
497/2019 

Compareixença a recurs contenciós 
adminsitratiu núm.  224/2018 - A 
(JCA5) contra la resolució de l’ORGT 
sobre IIVTNU 

2019-0271 
04/03/2019 

8:32 
773/2018 

Reconeixement del dret a la 
bonificació de l'Impost sobre bé 
immobles per famílies monoparentals 
2019 

2019-0272 
04/03/2019 

8:41 
1028/2018 

Adhesió a la Xarxa d'habitatges 
d'inclusió social a través d'un 
contracte de lloguer del mercat privat. 

2019-0273 
04/03/2019 

9:59 
1809/2018 

Inadmissió de recurs de reposició 
presentat a l’informe tècnic de 
valoració de la documentació 
avaluable mitjançant judici de valor 

2019-0274 
04/03/2019 

10:30 
1557/2018 

Ordre d'execució d'obres als vorals 
de l'avinguda Girona (conducte 
sanejament PAIDOS) -- tràmit 
audiència 

2019-0275 
04/03/2019 

10:34 
516/2019 

Adequació de senyalització del gual 
núm. 44 

2019-0276 
04/03/2019 

12:10 
277/2019 

Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència mes de febrer. 

2019-0277 
04/03/2019 

12:10 
533/2019 

Atorgament de fraccionament 
d'impostos 

                                                 
2 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0278 
04/03/2019 

12:41 
1843/2018 

Ordre d'execució - Hostal Pineda 

2019-0279 
04/03/2019 

12:50 
387/2019 

Aixecament de Reparament 

2019-0280 
04/03/2019 

12:55 
1806/2018 

Esmena errors materials en el Decret 
d’Alcaldia 2019-0072 de 28/01/2019, 
sobre l’aprovació abonament rebuts 
IBI del 2018 

2019-0281 
04/03/2019 

13:04 
459/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de Serveis 
a la Ciutadania pel dia 7 de març de 
2019 

2019-0282 
04/03/2019 

13:07 
118/2019 

Esmena d’errors materials en el 
Decret d’Alcaldia 2019-0073 de 
28/01/2019, sobre l’aprovació 
abonament rebuts IBI de 2018 del 
terreny cedit com a pàrquing públic 

2019-0283 
04/03/2019 

13:08 
458/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Presidència i Serveis Centrals pel dia 
7 de març de 2019 

2019-0284 
04/03/2019 

13:09 
457/2019 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió informativa de 
Promoció del Territori pel dia 7 de 
març de 2019 

2019-0285 
04/03/2019 

13:09 
548/2019 

Convocatòria de sessió urgent de la 
Junta de Portaveus pel dia 5 de març 
de 2019 

2019-0286 
04/03/2019 

13:10 
150/2018 

Llicència urbanística pel moviment de 
terres per la millora agronòmica d'una 
parcel.la situada al Polígon Sta.Anna 
-- Aprovació prèvia del projecte 
d'actuació 

2019-0287 
04/03/2019 

13:30 
179/2019 

Llista admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data prova 
procés selectiu creació borsa de 
treball d'educadors/es socials. 

2019-0288 
04/03/2019 

13:41 
1614/2018 

Incoació de procediment sancionador 
per multes de trànsit (manca 
d’identificació conductor) relació 
19011267 CODI 14 

2019-0289 
05/03/2019 

7:14 
838/2018 

Interposició recurs contenciós contra 
el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat en relació al deute per les 
escoles bressol 
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2019-0290 
05/03/2019 

7:22 
715/2018 

Llicencia urbanística d'obres de 
construcció d'una nau industrial al 
polígon industrial Carretera de Berga 
1, subsector 2, parcel.les 191 a 203 -
- Desistiment i tancament del 
procediment 

2019-0291 
05/03/2019 

7:33 
519/2019 

Incoació de procediment sancionador 
de trànsit RELACIO 19011952 

2019-0292 
05/03/2019 

9:55 
1217/2018 

Aprovació de la certificació d’obra 
número 1 i la seva factura, 
corresponents a l’execució de les 
obres de millora del clavegueram del 
polígon industrial Riu d’Or (fase 1) 

2019-0293 
05/03/2019 

9:55 
1375/2016 

Aprovació de la certificació d’obra 
número 5 i última, junt amb la factura 
corresponent, relatives a l’execució 
de les obres del Pont del carrer 
Lleida. 

2019-0294 
05/03/2019 

10:32 
1297/2018 

Aprovació del padró d’usuaris i 
subjectes passius del servei de llar 
d’infants corresponent al mes de 
març de 2019 

2019-0295 
05/03/2019 

11:49 
504/2019 

Nomenament interí per programa 
temporal 

2019-0296 
05/03/2019 

11:50 
538/2019 

Aprovació convocatòria i bases d'una 
borsa d'administratius/ves 

2019-0297 
05/03/2019 

11:52 
884/2015 

32ª modificació de cartipàs municipal 
del mandat 2015-2019 en matèries 
competència de l'alcalde 

2019-02983 
05/03/2019 

13:41 
547/2019 

Convocatòria del Consell Municipal 
de Veïnatge 

2019-0299 
07/03/2019 

7:25 
487/2019 

Llicencia urbanística d' obres per 
trasplantar 35 arbres, al costat del 
nou complex funerari 

2019-0300 
07/03/2019 

7:28 
1169/2018 

Llicencia urbanística d'obres majors 
per la construcció habitatge 
unifamiliar situat a Pineda de Bages 

2019-0301 
07/03/2019 

7:31 
1031/2018 

Llicencia urbanística d'obres per la 
construcció d'un habitatge unifamiliar 
amb aparcament a Les Brucardes 

                                                 
3 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0302 
07/03/2019 

13:25 
982/2018 

Modificació composició membres 
tribunal procés selectiu OPO tècnic/ 
auxiliar de joventut. 

 

 

2019-03034 
07/03/2019 

13:33 
530/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Junta Local de Seguretat 
proper dia 26 de març de 2019 

2019-0304 
07/03/2019 

13:37 
399/2017 

Adhesió  a la campanya L’Hora del 
Planeta 2019 

2019-0305 
07/03/2019 

13:42 
917/2017 

Aprovació de la factura 19-01 
corresponent a la redacció del 
projecte bàsic i d’execució per la 
construcció d’un pavelló esportiu i 
gimnàs als terrenys destinats al CEIP 
Pla del Puig 

2019-0306 
07/03/2019 

13:43 
452/2019 

Aprovació de factures. Gestió del 
cobrament de places acreditades del 
servei de residència assistida per 
gent gran, atorgades per la 
Generalitat de Catalunya 

2019-0307 
07/03/2019 

14:01 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals (FEBRER 2019) 

2019-0308 
07/03/2019 

15:12 
510/2019 

Sobre les activitats de vigilància i 
control sanitari de les piscines d’ús 
públic dutes a terme pels tècnics de 
Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona. 

2019-0309 
07/03/2019 

16:24 
442/2019 

Llicencia urbanística de primera 
ocupació 

2019-0310 
07/03/2019 

16:31 
321/2019 

Emissió d'informe de declaració com 
a pis turístic 

2019-0311 
07/03/2019 

16:32 
1143/2018 

Llicència urbanística d'obres per la 
construcció habitatge unifamiliar aïllat 
a Les Brucardes 

2019-0312 
07/03/2019 

18:08 
52/2019 

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

2019-0313 
07/03/2019 

18:08 
568/2019 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i ordenació 
de pagaments corresponents a 

                                                 
4 Diligència per corregir peu de signatura 
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l'expedient nº   568/2019 de relació 
de factures, número de relació 
O/2019/26 

2019-0314 
07/03/2019 

19:13 
1314/2016 

Anul.lació de convocatòria del butlletí 
municipal extraordinari 2019 

 

 

2019-0315 
07/03/2019 

19:19 
462/2019 

Inscripció al registre municipal 
d'entitats i associacions (Treballem 
Juntes per Sant Fruitós) 

2019-0316 
08/03/2019 

7:23 
482/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0317 
08/03/2019 

7:25 
480/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0318 
08/03/2019 

7:27 
478/2019 

Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2019-0319 
08/03/2019 

7:29 
571/2019 

Incoació de procediment sancionador 
en matèria de trànsit (relació 
19013288) 

2019-0320 
08/03/2019 

14:01 
173/2018 

Emissió de certificat urbanístic 

2019-03215 
08/03/2019 

14:22 
572/2019 

Compareixença a Recurs CA 
31/2019 - D (Responsabilitat 
patrimonial) 

2019-0322 
08/03/2019 

17:17 
506/2018 

Autorització d'ocupació de via pública 
per recollir signatures per presentar 
candidatura d'electors 

2019-03236 
11/03/2019 

14:11 
421/2019 

Comunicació de llocs oficials i espais 
públics per a actes de campanya 
electoral; ubicacions permeses per a 
propaganda electora; i convocatòria 
del Ple de sorteig dels membres de 
mesa per Eleccions generals de 2019 
(28.4.19) 

2019-03247 
11/03/2019 

14:12 
456/2019 

Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària del Ple municipal pel 
dia 14 de març de 2019 

2019-0325 
11/03/2019 

14:21 
501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del 
servei de recàrrega de vehicles 
elèctrics -- Targeta 019 

2019-0326 
11/03/2019 

14:27 
1588/2017 

Aprovació de la certificació número 5 
i la corresponent factura, en relació a 
les obres de rehabilitació d’edifici 

                                                 
5 Diligència per fer constar error en peu de signatura 
6 Diligència per corregir peu de signatura 
7 Diligència per fer constar error en nº d’expedient del punt 2 de l’ordre del dia 
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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 SECRETARIA 
  
3.1 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial   (exp.
 1729/2019) 

 
Primer. En data 22 de novembre de 2018 (RE 2018-E-RC-6620) el Sr. XXX va presentar 
instància de reclamació de responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament per danys 
causats a finca de la seva propietat amb motiu de les obres de rehabilitació de l’edifici 
situat al carrer Padró 37, propietat d’aquest Ajuntament.  
 
Segon. En data 30 de novembre de 2018 els serveis tècnics municipals emeten informe 
en el següent sentit: 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 
Tercer. En data 21 i 24 de desembre de 2018 es rep informe de resposta  de l’empresa 
constructora adjudicatària de l’obra i del facultatiu director de l’obra, respectivament, que 
informen en el següent sentit: 

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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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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Quart. En els informes de resposta es reconeix  que durant la realització de l’obra es va 
produir una afectació a la finca propietat del Sr. XXX, fruit del desenvolupament de la 
seva execució. No obstant l’anterior, en ambdós informes demanats tant a l’empresa 
adjudicatària de l’obra com a la direcció facultativa de la mateixa,  es conclou que s’estan 
duent a terme gestions per tal de solucionar les incidències sorgides en el 
desenvolupament de l’obra.  
 
Cinquè. En qualsevol cas, per tot l’exposat als punts anteriors, es constata que no és 
possible atribuir en aquest cas responsabilitat patrimonial a l’administració,  en virtut de 
l’article 196.1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
Aquest règim determina que, en tot cas, la responsabilitat per danys envers tercers 
derivada de l’actuació d’un contractista quan executa un contracte correspon només al 
contractista, llevat que aquesta actuació sigui causada per una ordre de l’administració 
o d’un projecte redactat per aquesta, cosa que aquí no succeeix. 
 
La inequívoca manca de responsabilitat patrimonial fa que no sigui procedent requerir 
l’eventual esmena de les deficiències que poguessin  afectar la reclamació conforme a 
l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Sisè. L’Ajuntament, amb la present resolució, no determina que els contractistes hagin 
incorregut en cap responsabilitat civil, sinó que es limita a denegar la pròpia 
responsabilitat i identificar davant del reclamant les persones físiques i/o jurídiques 
davant les quals podrà exercir les accions que en dret corresponguin, les quals en 
aquest cas són les emissores dels informes transcrits anteriorment. 
 
La reclamació no pretén l’acció arbitral de l’art. 196.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde. 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Numero decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Denegar la concurrència de responsabilitat patrimonial municipal pretesa 
implícitament a la sol·licitud presentada pel Sr. XXX en data 22 de novembre  de 2018 
(2018-E-RC-6620). 
 
SEGON. Informar al reclamant que, si concorregués alguna responsabilitat per danys, 
aquesta seria de naturalesa civil, no administrativa, i hauria de ser reclamada a la 
contractista de l’obra Serveis Integrals 360 Plus, SL, o a la direcció facultativa en el seu 
cas, Sarrate-Juanola Arquitectura, SCP (Sr. Jaume Juanola Victori),  tot advertint-lo que 
aquesta informació no pressuposa cap judici per part de l’Ajuntament sobre si concorre 
o no responsabilitat d’aquests. 
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TERCER. Notificar aquest decret a la part reclamant i al contractista i direcció facultativa 
de l’obra. 
 
QUART. Declarar que: 

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

- 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  
 
 
4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
4.1 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona pel  finançament del 
servei local d’ocupació, mitjançant el fons de prestació econòmica “Els serveis 
locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp. 588/2019) 
 

1. En data 07.03.2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-1492) es comunica l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20.12.2018, per la qual es 
concedeix a aquest ajuntament un ajut econòmic, consistent en la concessió del fons 
de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs locals 2016-2019”.  

 
Promotor: Servei de Mercat de Treball.  
Objecte: Fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”  
Import concedit: 14.965,43 €.  
Import a justificar: 19.953,91 €  
Codi XGL: 19/Y/265189  

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 19 de 126 

 
 

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 

Aquest fons és un recurs econòmic que consisteix en transferències dineràries de 
caràcter excepcional per al finançament de les polítiques locals d’ocupació.  
 
Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que el destinataris compleixin les 
condicions d’execució dels fons de prestació, entre altres:  
 

- Acceptació. Total o parcial, fins a l’1 de juliol de 2019, que s’ha de realitzar 
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions.  

 
- Execució i justificació. Ha de referir-se a actuacions executades en el període 

comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. El termini per 
la justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.  

 
- Obligació de cofinançament. El percentatge de cofinançament per part de l’ens 

destinatari, sobre el cost total de l’actuació, és del 25% i per part de Diputació es 
concedeix un ajut que representa el 75% de l’import de la despesa elegible a 
justificar.  

 
- Pagament. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar 

serveis bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es 
paga de la forma següent, d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg: 
S’estableix un pagament avançat del 85% respecte de l’import concedit, a partir 
que l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa. El pagament de l’import 
restant de la concessió es farà prèvia presentació de la justificació de les 
despeses de l’actuació. Si no es presenta l’ acceptació expressa, l’ajuntament 
percebrà l’ajut, prèvia justificació de les despeses.  

 
2. 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  

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 14.965,43 €, atorgada per la Diputació de 
Barcelona pel finançament del Servei Local d’Ocupació, mitjançant el fons de prestació, 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de 
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat aquest acord a 
la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes d’efectuar 
les imputacions pressupostaries que se’n deriven.  
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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  
 
 
5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
  
5.1 Declarant deserta una de les places d’arquitecte/a tècnic/a  (exp. 974/2018) 
 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu de dues places 
d’arquitecte/a tècnic. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 4 de març de 2019, 
mitjançant la qual proposa el nomenament d’un aspirant, quedant deserta una de les 
places d’arquitecte/a tècnic.  
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
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Primer.- Declarar deserta una de les places del procés selectiu per a la cobertura de 
dues places d’arquitecte/a tècnic, pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
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  
 
 
5.2 Declarant desertes tres places d’administratius/ves  (exp. 981/2018) 
 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els qual s’aprovava el procés selectiu de cinc places 
d’administratius/ves. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 7 de febrer de 2019, 
mitjançant la qual proposa el nomenament de dues aspirants, quedant desertes tres 
places d’administratius/ves. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
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S’ACORDA: 
 
Primer.- Declarar desertes tres places del procés selectiu per a la cobertura de cinc 
places d’administratius/ves, pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
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  
 
  
5.3 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages corresponent a una plaça de caporal i una 
plaça de sergent  (exp. 610/2019) 
 

Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Donat que resta pendent realitzar la convocatòria de les places caporal i 
sergent de la policia local mitjançant promoció interna, s’han redactat unes bases 
reguladores específiques per a l’ingrés a la plantilla de l’esmentat personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I, 
corresponent a una plaça de caporal i una plaça de sergent. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
ANNEX I  

 
BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA D’UNA PLAÇA DE SERGENT DE POLICIA LOCAL 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça 
de sergent de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages més les vacants que puguin 
produir-se fins a la data d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració 
especial, subgrup de serveis especials, classe policia local. 
 
 
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els requisits 
següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat en la legislació vigent. 
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b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de 
carrera en la categoria de caporal del cos de la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages. 

 
c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis 

especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions. 
 

d) Haver complert 18 anys i no passar de l’edat de jubilació forçosa en el moment 
de finalitzar el termini de presentació d’instàncies. 

 
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior corresponent 

a cicles formatius de grau superior, tècnic o tècnica especialista corresponent a 
formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior. 

 
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 

impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
 

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

 
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.  

 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de les sol·licituds. 
 
TERCERA.- SOL·LICITUDS 
 
 
3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al 
registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des 
del següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i per últim al Boletín Oficial del Estado i s'han d'adreçar al 
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres 
formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Aquesta darrera publicació assenyalarà l’obertura del termini per a la presentació de 
les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s’han de presentar en 
el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la publicació d’aquest darrer 
anunci al BOE. 
 
Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web 
municipal: www.santfruitos.cat. 
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3.2.  Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada 
una de les condicions exigides en la base segona.  
 
3.3.  Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels 
mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. 
 
3.4. Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros i han de ser satisfets 
prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la 
sol·licitud, segons estableix l’Ordenança fiscal vigent número 17. 
 
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, 
o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, aprovant les llistes 
d'aspirants admesos i exclosos, i indicarà el lloc on es troben exposades al públic les 
llistes completes certificades i concedirà un termini de deu dies per a esmenes o 
reclamacions possibles. 
 
Els aspirants s’identificaran amb el número de registre i les tres últimes xifres del DNI + 
lletra, en tots els anuncis que es publiquin a la web i al tauler d’anuncis. 
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. 
 
CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per 
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
corporació. 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria. 

c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi 
haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i 
una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat. 

 
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot. 
 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 
 
5.2 La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com 
a mínim 15 dies abans de les proves. 
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5.3 El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta 
i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
 
5.4 El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a 
les matèries de la seva competència. 
 
5.5 Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica 
en la categoria segona. 
 
SISENA.-  PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
6.1 La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, 
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la  superació 
de les proves corresponents, inclòs el curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya. 
La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els 
exercicis de la fase d’oposició. 
 
6.2 El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista de 
membres del tribunal.  
 
6.3 L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-
se conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament 
com a mínim amb 15 dies d’antelació. 
 
6.4 Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
6.5 Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents. 
 
 
SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent: 
 
A) Experiència professional: 
 
A.1 Per serveis prestats com a agent::  
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Per cada any complet............................................................... 0’20 punts, fins un 
màxim d’1. 

 
A.2  Per serveis prestats com a caporal: 

Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins un 
màxim de 2. 

 
A.3  Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials.......0,40 punts fins 

un màxim de 2 punts com a màxim. 
 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 5 punts. 
 
B) Formació professional :  
 
B.1  Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya,       

realitzats amb aprofitament  i sense que pugui comptabilitzar-se el curs específic 
per a l'accés a sergent: 

 
 - Per cursos de durada fins a 25 hores.................... 0,20 punts per curs. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,40 punts per curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,60 punts per curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores..........................   0,80 punt per curs. 
 
B.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament: 
 
 - Per cursos de durada fins a 25 hores......................0,10 punts per curs.. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,20 punts per curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,30 punts per curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores............................ 0,40 punts per curs. 
 
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats. 
Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores. 
 
C) Titulacions acadèmiques: 
 
C.1 Diplomatura universitària o equivalent...................................... 0,5 punt 
C.2 Llicenciatura universitària.......................................................... 1punt. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 8 punts. 
 
 
VUITENA.- EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ 
 
1r. Exercici.  Psicotècnic 
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Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves 
de personalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el 
grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de treball. 
 
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests objectius que 
compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i 
tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els 
resultats obtinguts. 
. 
Aquestes proves poden completar-se amb una entrevista personal en aquells casos en 
què ho decideixi el tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats anteriorment. 
En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre del 
tribunal.  
 
En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant. 
 
Aquestes proves, i si escau l’entrevista, són realitzades per persones tècniques 
especialitzades en proves psicotècniques. 
 
2n. Exercici. Teòric 
 
Els aspirants han d'exposar per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, dos temes  
escollits pel tribunal i relacionats amb les matèries de l'annex 1. El tribunal pot disposar 
que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns. 
 
3é. Exercici. Pràctic 
 
El tribunal proposa als opositors un o més casos pràctics que han de resoldre per escrit 
en el temps màxim de 90 minuts. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el 
seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns. 
 
4t. Exercici. Coneixement de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d'exercicis  de coneixements sintàctics i de comprensió de 
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta 
que permeti valorar-ne els  coneixements orals.  
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, 
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi 
de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 
o equivalent o superior. 
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Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
5è. Exercici. Curs selectiu. 
 
Consisteix en la superació del curs  específic per a l'accés a la categoria de sergent que 
organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya .Queden exempts de fer-lo els i 
les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat. 
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública l’alumnat resta sotmès al Decret 
292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de 
l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable 
pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del curs selectiu és d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no 
aptes queden exclosos del procés selectiu. 
 
6è Exercici. Període de pràctiques 
 
Un cop superat el curs de formació, els i les aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de dotze mesos al municipi. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb 
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una 
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les 
ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació 
a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol. 
 
Durant la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya o el període de 
pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser 
sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva 
adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex III de la convocatòria. 
Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan 
responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, 
l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan 
competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap 
cas no donarà dret a indemnització. 
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Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats 
funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal 
funcionari estableix la normativa vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia 
per a ser nomenats funcionaris de carrera. 
 
NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT 
 
9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior 
al de les places convocades. 
 
9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. Els exercicis segon i tercer es 
qualifiquen entre zero i deu punts, i queden eliminats els aspirants que obtenen una 
qualificació inferior a 5. La resta d'exercicis es qualifiquen com a apte o no a apte. 
 
9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes 
a la fase d'oposició,  les obtingudes a la fase de concurs. 
 
9.4 Prèviament a la realització del cinquè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat 
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers 
del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que facin la prova mèdica.  
 
9.5 Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran 
al tribunal un informe de cada un dels aspirants.  
 
9.6 En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent 
de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el faci. 
 
9.7 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a 
l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre 
d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades. 
 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el 
termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la 
base segona. 
 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de 
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar 
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats 
no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser 
nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, 
sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 
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9.8 Durant la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya o en acabar 
aquest període i durant el període de pràctiques, els i les aspirants poden ser sotmesos 
a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al 
quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex II de la convocatòria. Si de les proves 
practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de 
proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o la 
aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar 
els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a 
indemnització. 
 
Durant el curs selectiu, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han 
de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la 
normativa vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el curs selectiu seran proposats a l'alcaldia per a ser 
nomenats funcionaris de carrera. 
 
DESENA.- INCIDÈNCIES 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
ONZENA.- Taula d’avaluació documental.   
 
Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i 
accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no 
superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de 
l’acta del tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda 
en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
ONZENA.- RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, 
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu 
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la 
Llei esmentada. 
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Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenint per a la defensa dels seus interessos. 
 
ANNEX 1. TEMARI 
 
1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial 
en el marc constitucional. 
 
2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta. 
 
3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat pública i policia judicial. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya. 
 
4. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat. 
 
5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i 
col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals 
de seguretat. Els convenis de col·laboració.   
 
6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local 
com a servei públic. 
 
7. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
de les policies locals.  
 
8. La policia local com a cos armat:  Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova 
el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armament de les policies locals.  
 
9. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable. 
 
10. Informes, actes i atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial 
 
11. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals en la 
prevenció i el control. 
 
12.- La jurisdicció penal: òrgans i competències. 
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13. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denúncia. 
 
14. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets 
del detingut. 
 
15. La detenció de menors. 
 
16. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic. 
 
17. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions 
policials. 
 
18. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 
 
19. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març. 
 
20. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec. 
 
21. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials. 
 
22. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim 
sancionador. 
 
23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador. 
 
24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control. 
 
25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària. 
 
26. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació. 
 
27. El procediment sancionador en matèria de trànsit. 
 
28. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació. 
 
29. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial referència 
als transports de mercaderies perilloses i als escolars. 
 
30. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles 
sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 
 
31. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències. 
 
32. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i 
àmbits d'actuació. 
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33. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització. 
 
34. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials. 
 
35. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment. 
 
36. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de conflictes 
 
37. Gestió de recursos i control de pressupost 
  
38.  La planificació dels serveis. 
 
ANNEX 2. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 
 
—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a 
les dones. 
 
—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els 
homes, i als 3 litres en les dones. 
 
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
—1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
 
 
 
—2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
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2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 
 
—3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
—4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
 
—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la 
funció policial. 
 
—6  Aparell locomotor 
 
6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment 
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el 
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 
 
—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti 
un adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció 
de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
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—8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 
parasitària). 
 
—10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 
4.000 Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l’exercici de la funció policial. 
 
 
—12  Altres 
 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
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12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al·lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. 
 
BASES DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ 
INTERNA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça 
de caporal de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, més les vacants que puguin 
produir-se fins a la data d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració 
especial, subgrup de serveis especials, classe policia local. 
 
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els requisits 
següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents. 
 
b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera 

en la categoria d'agent del cos de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages. 
 
c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis 

especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions. 
 

d) Haver complert 18 anys i no passar de l’edat de jubilació forçosa en el moment 
de finalitzar el termini de presentació d’instàncies. 

 
e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 

graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 
primer grau o un altre equivalent o superior. 

 
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 

impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
 

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 
 

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.  
 

i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
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Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.  
 
TERCERA.- SOL·LICITUDS 
 
3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al 
registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des 
del següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i per últim al Boletín Oficial del Estado i s'han d'adreçar al 
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres 
formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Aquesta darrera publicació assenyalarà l’obertura del termini per a la presentació de 
les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s’han de presentar en 
el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la publicació d’aquest darrer 
anunci al BOE. 
 
Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web 
municipal: www.santfruitos.cat. 
 
3.2 Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una 
de les condicions exigides en la base segona.  
 
3.3 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels 
mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. 
 
3.4 Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros i han de ser satisfets 
prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la 
sol·licitud, segons estableix l’Ordenança fiscal vigent número 17. 
 
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, 
o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, aprovant les llistes 
d'aspirants admesos i exclosos, i indicarà el lloc on es troben exposades al públic les 
llistes completes certificades i concedirà un termini de deu dies per a esmenes o 
reclamacions possibles. 
 
Els aspirants s’identificaran amb el número de registre i les tres últimes xifres del DNI + 
lletra, en tots els anuncis que es publiquin a la web i al tauler d’anuncis. 
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. 
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CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per 
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
corporació. 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria. 

c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi 
haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i 
una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat. 

 
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot. 
 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 
 
5.2 La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com 
a mínim 15 dies abans de les proves. 
 
5.3 El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta 
i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
 
5.4 El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a 
les matèries de la seva competència. 
 
5.5 Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica 
en la categoria tercera. 
 
SISENA.-  PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
6.1 La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, 
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la  superació 
de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques. La 
puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis 
de la fase d’oposició. 
 
6.2 El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista de 
membres del tribunal.  
 
6.3 L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-
se conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament 
com a mínim amb 15 dies d’antelació. 
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6.4 Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
6.5 Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents. 
 
SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent: 
 
A) Experiència professional: 
 
A.1 Per haver exercit com agent de la policia local de Sant Fruitós de Bages. 
 Per cada any complet........................................................... 0,50 punts. 
 
A.2     Antiguitat altres cossos policials: 
 Per cada any complet........................................................... 0,40 punts. 
 
A.3 Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials: 
 ........................................................................ 1,5 punts com a màxim. 
 
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts. 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
 
B.1 Batxillerat superior o equivalent............................................ 0,5 punts. 
B:2 Diplomatura universitària o equivalent...................................... 1 punt 
B.3 Llicenciatura universitària...................................................... 1,5 punts. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
C) Formació professional: 
 
C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, 

realitzats amb aprofitament: 
  
 - Per cursos de durada fins a 25 hores......................0,20 punts per curs. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,40 punts per curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,60 punts per curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores..........................   0,80 punt per curs. 
 
C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament: 
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 - Per cursos de durada fins a 25 hores..................... 0,10 punts per curs.. 
 - Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,20 punts per curs. 
 - Per cursos de 41 a 100 hores................................ 0,30 punts per curs. 
 - Per cursos de més de 100 hores............................ 0,40 punts per curs. 
 
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats. 
Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores. 
 
F) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a 
un màxim d’1 punt. 
 
G) Recompenses i distincions 
 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions de la categoria de caporal. Fins a un màxim d’0,5 punt. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 8 punts.  
 
VUITENA.- EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ 
 
1r. Exercici.  Psicotècnic 
 
Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves 
de personalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el 
grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de treball. 
 
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests objectius que 
compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i 
tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els 
resultats obtinguts. 
 
Aquestes proves poden completar-se amb una entrevista personal en aquells casos en 
què ho decideixi el tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats anteriorment. 
En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre del 
tribunal.  
 
En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant. 
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Aquestes proves, i si escau l’entrevista, són realitzades per persones tècniques 
especialitzades en proves psicotècniques. 
 
2n. Exercici. Teòric 
 
Els aspirants han d'exposar per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, dos temes  
escollits pel tribunal i relacionats amb les matèries de l'annex 1. El tribunal pot disposar 
que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns. 
 
3r. Exercici. Pràctic 
 
El tribunal proposa als opositors un o més casos pràctics que han de resoldre per escrit 
en el temps màxim de 90 minuts. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el 
seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns. 
 
4t. Exercici. Coneixement de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d'exercicis  de coneixements sintàctics i de comprensió de 
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta 
que permeti valorar-ne els  coneixements orals.  
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, 
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi 
de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 
o equivalent o superior. 
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
 
 
 
 
NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT 
 
9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior 
al de les places convocades. 
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9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. Els exercicis segon i tercer es 
qualifiquen entre zero i deu punts, i queden eliminats els aspirants que obtenen una 
qualificació inferior a 5. La resta d'exercicis es qualifiquen com a apte o no a apte. 
 
9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes 
a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs. 
 
9.4 Prèviament a la realització del cinquè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat 
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers 
del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que facin la prova mèdica.  
 
9.5 Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran 
al tribunal un informe de cada un dels aspirants.  
 
9.6 En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent 
de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el faci. 
 
9.7 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a 
l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre 
d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades. 
 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el 
termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la 
base segona. 
 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de 
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar 
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 
funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 
 

 

 

 

 
DESENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
5è Exercici. Curs selectiu 
 
Consisteix en la superació del curs de formació per a l’accés a la categoria de caporal 
que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo 
els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat. 
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Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que 
els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no 
aptes queden exclosos del procés selectiu. 
 
6è Exercici. Període de pràctiques 
 
Un cop superat el curs de formació, els i les aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de dotze mesos al municipi. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb 
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una 
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les 
ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació 
a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol. 
 
Durant la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya o el període de 
pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser 
sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva 
adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex 2 de la convocatòria. Si 
de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan 
responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, 
l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan 
competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap 
cas no donarà dret a indemnització. 
 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats 
funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal 
funcionari estableix la normativa vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia 
per a ser nomenats funcionaris de carrera. 
 
 
ONZENA.- INCIDÈNCIES 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
DOTZENA.- Taula d’avaluació documental.   
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Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i 
accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no 
superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de 
l’acta del tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda 
en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
TRETZENA.- RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenint per a la defensa dels seus interessos. 
 
ANNEX I 

 
1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial 
en el marc constitucional. 
 
2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta. 
 
3. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat. 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
4. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i 
col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals 
de seguretat. Els convenis de col·laboració.   
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5. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local 
com a servei públic. 
 
6. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
de les policies locals. 
 
7. La policia local com a cos armat:  Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova 
el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armament de les policies locals.  
 
8. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable. 
 
9. La delinqüència: Realitat i causes. El paper de les administracions locals en la 
prevenció i el control. 
 
10. El Codi penal: Els delictes, les faltes i les penes. 
 
11. La jurisdicció penal: Òrgans i competències. 
 
12. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denúncia. 
 
13. L'atestat policial: Estructura. Valor dels atestats policials. 
 
14. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets 
del detingut. 
 
15. La detenció de menors. 
 
16. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic. 
 
17. Estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d'irregularitat, actuacions 
policials. 
 
18. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 
 
19. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març. 
 
20. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec. 
 
21. Control de drogues i estupefaents: Regulació, actuacions policials. 
 
22   Policia administrativa: Principals infraccions a les ordenances municipals, estructura 
de les denúncies i règim sancionador. 
 
23. Espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim 
sancionador. 
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24. La venda ambulant: regulació i règim sancionador. 
 
25. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: Regulació i control. 
 
26. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària. 
 
27. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d'actuació. 
 
28. El procediment sancionador en matèria de trànsit. 
 
29. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació. 
 
30. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: Especial referència 
als transports de mercaderies perilloses i als escolars. 
 
31. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles 
sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 
 
32. Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències. 
 
33. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i 
àmbits d'actuació. 
 
34. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització. 
 
35. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials. 
 
36. El treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment. 
 
37. La planificació dels serveis. 
 
ANNEX 2 

 
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 
 
—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a 
les dones. 
 
—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els 
homes, i als 3 litres en les dones. 
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II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
—1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
—2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 
 
—3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
 
—4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
 
—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la 
funció policial. 
 
—6  Aparell locomotor 
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6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment 
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el 
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 
 
—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti 
un adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció 
de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
 
—8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 
parasitària). 
 
—10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 
4.000 Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
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10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l’exercici de la funció policial. 
 
—12  Altres 
 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al·lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  
6.1 Procediment sancionador en matèria de trànsit: resolució (al·legacions 
respecte a butlletí SFB-D 1995 – expedient 19000000017 WTP-ORGT). 

  (exp. 200/2019) 
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Primer. En relació amb l’expedient sancionador identificat amb número 1900000017 a 
l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona gestionat a partir de l’emissió del butlletí de 
denúncia amb número SFB D-1995 de 19 de gener de 2019, (a partir del qual es va 
aprovar la incoació de procediment sancionador  per infracció de trànsit mitjançant decret 
número 2019-0066 de 25 de gener de 2019) consta la presentació d’escrit d’al·legacions 
en data 11 de febrer de 2019 (registre número 2019-E-RC-848) per part de la sra. XXX 
(XXX) que s’identifica com conductora del vehicle amb matrícula XXX. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1995, segons 
consten a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, són les següents: 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1900000017 

RGC* 94.2.F 
ESTACIONAR DAVANT D’UN 
GUAL SENYALITZAT 
CORRECTAMENT 

XXX 
Renault Clio 

200,00 € 

 
* La prohibició respecte a la maniobra que s’indica al butlletí de denuncia, es 

troba prevista a l’article 94 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre transit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març (RGC), precepte on s’estableixen les normes 
referides al mode i forma d’execució de les maniobres d’estacionament i 
parada. 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1075, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 35/2019 en data 15 de febrer de 2019 
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan 
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la 
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la 
denuncia formulada el 19 de gener de 2019, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe 
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en sentit desestimatori de les al·legacions 
formulades en els termes que costen en informe núm. 42/2019 de 25 de febrer de 2019, 
el text del qual figura com annex II a efectes de fonamentació de la resolució proposada. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
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dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. XXX (XXX) respecte a 
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1995 de 19 de gener de 2019 
(expedient 1900000017) en base a la fonamentació que consta a l’informe 42/2019 de 
25 de febrer de 2019 que s’adjunta a efectes de fonamentació, procedint la imposició de 
la sanció de multa per import de 200,00 € segons consta a l’expedient incoat com a 
procediment sancionador en matèria de trànsit per decret núm. 2019-0066 de 25 de 
gener de 2019. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
TERCER. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex I 

Informe 35/2019 de 15 de febrer de 2019 

 (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) 

 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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Annex II 

Informe 42/2019, de 25 de febrer de 2019 
 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1995). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
 

INFORME 
 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1900000017 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1995 de 19 de gener de 2019 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2019-0066 de 25 de gener 
de 2019) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 11 de febrer de 2019 
(registre núm. 2019-E-RC-848) per part de la sra. XXX (XXX), que s’identifica com a 
conductora del vehicle amb matrícula XXX. 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1075, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 35/2019 en data 15 de febrer de 
2019 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 19 de gener de 2019, ratificant-se en el seu contingut. 
 
 
Consideracions 
 

• Expedient 19000000017 – butlletí SFD-1995 - escrit d’al·legacions: registre núm. 
2019-E-RC-848. 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
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• Ubicació de l’estacionament respecte al gual i afectació respecte a 
l’entrada/sortida de vehicles. 

• Manca d’entrega del butlletí de denúncia. 

• Durada de la maniobra d’estacionament. 

• Manca de senyalització. 
 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
respecte a la prohibició d’estacioment en espais senyalitzats com a gual (article 94.2.f 
del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General 
de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març), aportant una imatge imatge fotogràfica que permet confirmar 
la presencia del vehicle amb matricula XXX-en aquesta situació i el servei policial es 
realitza a partir de requeriment telefònic per part del titular del gual amb una antel·lació 
superior a 5 minuts al moment de formalitzar el butlletí de denuncia i atendre a les 
manifestacions realitzades per la conductora al lloc dels fets.. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

1. Respecte a la ubicació de l’estacionament respecte al gual i afectació respecte 
a l’entrada/sortida de vehicles 

 
L’al·legant manifesta que la maniobra realitzada no obstaculitza l’entrada i sortida de 
vehicles respecte al gual existent. 
 
Tal com s’indica per l’agent denunciant i es constata amb la fotografia incorporada al 
butlletí de denuncia, l’estacionament es realitza per part d’un vehicle turisme sobre un 
espai senyalitzat per estacionament de vehicles de dues rodes i amb afectació de la 
zona d’entrada i sortida de vehicles impedint la realització de maniobres 
d’entrada/sortida de vehicles en condicions de seguretat respecte a la delimitació de la 
zona d’accès de vehicles a l’ocupar part del gual resenyat. 
 
Consta acreditaa la presencia de vehicle estacionat en espai senyalitzat com a gual. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
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2. Respecte a la manca d’entrega del butlletí de denúncia 
 
En relació amb aquesta al·legació les manifestacions realizades per la pròpia al·legant 
i per l’agent denunciant posen de manifest que la primera va ser informada al lloc dels 
fets dels motius de la imposició de la denuncia sense donar opció a l’entrega de 
l’exemplar d’aquesta. Aquesta informació consta en disposició de l’al·legant a partir de 
les manifestacions que realitza al seu escrit de formulació d’al·legacions. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

3. Respecte a  la durada de la maniobra d’estacionament. 
 
La manifestació realitzada respecte a la durada de la maniobra d’estacionament (per 
temps inferior a 5 minuts) no resulta rellevant respecte a l’incompliment de la prohibició 
de realitzar una maniobra d’estacionament (diferent a la detenció/parada) en tant no es 
determina per la legislació vigent un temps mínim a partir del qual s’ha de considerar la 
concurrència de la infracció i que la mateixa afirmació resulta negada per l’agent 
denunciant en tant que el servei policial es realitzar a partir de requeriment telefònic i el 
desplaçament fins al lloc dels fets es realitza en un periode de temps superior a l’indicat 
per l’al·legant. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

4. Respecte a  la manca de senyalització. 
 
La senyalització d’un espai d’entrada i sortida de vehicles es realitza a partir de 
senyalització horitzontal (pintura groga al terra a la zona de calçada limitrof amb la vorera 
coincidint amb l’espai destinat a entrada i sortida de vehicles) i per incorporació de la 
placa d’identificació de la llicència (art. 8.f i h de l’ordenança municipal de guals per 
entrada i sortida de vehicles). En qualsevol cas la linia continua de pintura groga al terra 
actua com a senyalització respecte a prohibició d’estacionament i per part de l’agent 
denunciant es posa de manifest que es troba senyalitzat de forma correcta (sense que 
resulti necessaria l’existencia de senyalització vertical específica de prohibició 
d’estacionament que reiteraria les determinacions ja previstes a la legislació de trànsit). 
Les marques vials actuen com a senyalització de circulació (art. 54.1.e del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015, de 3.0 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial) que l’usuari de la via està obligat a obei 
(art. 53 del Reial Decret Legislatiu 6/2015). La marca groga longitudinal continua es 
troba prevista a l’article 171.b del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglmaent General de Circulació per aplicació i desenvolupament del text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
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Les al·legacions realitzades per la conductora del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat davant 
d’un gual senyalitzat correctament. 
 
 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 200,00 € respecte a l’expedient 
19000000017 (butlletí SFB D-1995) respecte a la infracció consistent en estacionar 
davant de gual senyalitzat correctament. 
 
 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
200/2019 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.2 Procediment sancionador en matèria de trànsit: resolució (al·legacions 
respecte a butlletí AD 0628– expedient 19000000022 WTP-ORGT) (exp.
 242/2019) 
 

Primer. En relació amb l’expedient sancionador identificat amb número 1900000022 a 
l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona gestionat a partir de l’emissió del butlletí de 
denúncia amb número AD 0628 de 26 de gener de 2019, (a partir del qual es va aprovar 
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la incoació de procediment sancionador  per infracció de trànsit mitjançant decret número 
2019-0105 d’1 de febrer de 2019) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 5 
de febrer de 2019 (registre número 2019-E-RC-770 de 7 de febrer de 2019) per part del 
sr. XXX (XXX) en relació amb la denuncia formulada respecte a la conducció del vehicle 
amb matrícula XXX. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1995, segons 
consten a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, són les següents: 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1900000022 

RGC*20.1 
CONDUIR UN VEHICLE AMB 
UNA TAXA D’ALCOHOL 
SUPERIOR A 0,25 mg/l EN AIRE 
EXPIRAT (CONDUCTORS 
GENERALS) 

XXX 
Wolksvagen 

Golf 

1.000,00 € 
6 punts 

 
* La prohibició respecte a la conducta que s’indica al butlletí de denuncia, es 

troba prevista a l’article 20 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre transit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març (RGC), precepte on s’estableixen les normes 
referides a les taxes d’alcohol a partir de les quals es prohibeix la conducció. 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1018, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 36/2019 en data 20 de febrer de 2019 
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan 
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la 
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la 
denuncia formulada el 26 de gener de 2019, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe 
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en sentit desestimatori de les al·legacions 
formulades en els termes que costen en informe núm. 45/2019 de 27 de febrer de 2019, 
el text del qual figura com annex II a efectes de fonamentació de la resolució proposada. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
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Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades pel sr. XXX (XXX) respecte a 
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí AD 0628 de 26 de gener de 2019 
(expedient 1900000022) en base a la fonamentació que consta a l’informe 45/2019 de 
27 de febrer de 2019 que s’adjunta a efectes de fonamentació, procedint la imposició de 
la sanció de multa per import de 1.000,00 € amb retirada de 6 punts del permís de 
conducció segons consta a l’expedient incoat com a procediment sancionador en 
matèria de trànsit per decret núm. 2019-0105 d’1 de febrer de 2019. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
TERCER. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex I 

Informe 36/2019 de 20 de febrer de 2019 
 

 (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) 
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Annex II 

 
Informe 45/2019, de 27 de febrer de 2019 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1995). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
 

INFORME 
 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1900000022 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número AD 0628 
de 26 de gener de 2019 pel que es va aprovar la incoació com procediment sancionador 
per infracció de trànsit mitjançant decret número 2019-0105 d’1 de febrer de 2019) 
consta la presentació d’escrit d’al·legacions el 5 de febrer de 2019 (registre núm. 2019-
E-RC-770 de 7 de febrer) per part del sr. XXX (XXX). 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1018, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 36/2019 en data 20 de febrer de 
2019 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 26 de gener de 2019, ratificant-se en el seu contingut. 
 
 
Consideracions 
 

• Expedient 19000000022 – butlletí AD 0628 - escrit d’al·legacions: registre núm. 
2019-E-RC-770. 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en: 
 
El al·legant, respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada, realitza 
les al·legacions que consten a l’escrit presentat que a continuació es relacionen de 
forma enunciativa: 
 

• Realització de prova d’alcoholèmia a vianant. 

• Manca de verificació de la ingesta d’alcohol en situació de conducció. 
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• Manca de realització de proves per la determinació de fets. 

• Descripció genèrica de la conducta. 
 
Com a mitjà de prova sol·licita la incorporació d’informe de ratificació de la denúncia per 
part de l’agent denunciant. 
 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita la declaració d’invalidesa del 
procediment amb arxiu de les actuacions, deixant sense efecte la detracció de punts del 
permís de conduir. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que es la denuncia s’emet a partir de la identificació visual del conductor realitzant 
maniobres de conducció del vehicle amb matrícula 1311-BHC, procedint a la intercepció 
del subjecte infractor a partir del moment que observen que realitza una maniobra 
d’estacionament i baixa del vehicle per continuar caminant: 
 

 
 
A partir de l’actuació policial es procedeix a realitzar les proves d’alcoholèmia conforme 
al protocol establert, constant a l’expedient els justificants les proves realitzades amb 
aparell de mesura i el lliurament d’informació respecte al procediment realitzat i els drets 
que assisteixen a la persona requerida segons document que firma aquesta, els agents 
actuants i la persona conductora substituta que s’autoritza. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que el al·legant no aporta cap element que desvirtuï ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

5. Respecte a la realització de prova d’alcoholèmia a vianant. 
 
EL al·legant manifesta que en el moment de ser aturat pels agents no conduïa cap 
vehicle. 
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Tal com s’indica per l’agent denunciant al seu informe de ratificació, el motiu d’aturar al 
presumpte infractor es troba en la identificació d’aquest subjecte mentre condueix el 
vehicle amb matricula XXX, essent aturat de forma immediata pels agents un cop per 
part d’aquest es procedeix a la realització d’una maniobra d’estacionament, existint una 
situació de continuïtat immediata respecte a la situació de conducció del vehicle. No se 
sanciona pel fet de caminar sota la influencia de begudes alcohòliques sinó per la 
conducció d’un vehicle observada directament pels agents denunciants, procedint-se a 
realitzar el servei de control un cop resulta possible interceptar al conductor. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

6. Respecte a la manca de verificació de la ingesta d’alcohol en situació de 
conducció 

 
En relació amb aquesta al·legació es reiteren les manifestacions realitzades al punt 
anterior, restant acreditat que el control realitzat es produeix a partir de la constatació 
directa per part de l’agent denunciant de la realització de maniobres de conducció per 
part del presumpte infractor de forma immediata a l’observació d’aquesta conducta. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

7. Respecte a la manca de realització de proves per la determinació dels fets. 
 
Segons consta al butlletí de denúncia obrant a l’expedient i que s’adjunta al present 
document, es va procedir a la realització de proves d’alcoholèmia mitjançant aparell de 
mesura marca Dräger model Alcotest 7110 MKIII E amb número de sèrie ARZD-0004 
mitjançant dues proves (1240 + 1241) amb els resultats que figuren als comprovants 
generats per l’aparell i que es fa constar al butlletí de denuncia. 
 
Aquest aparell es troba verificat per entitat d’inspecció autoritzada i compleix els requisits 
legals per funcionar com instrument destinat a la mesura de la concentració d’alcohol en 
aire expirat. 
 
Respecte a la vinculació del subjecte infractor amb la conducció del vehicle es reiteren 
les manifestacions realitzades a l’informe de l’agent denunciant i als punts anteriors, en 
tant que actua com agent de l’autoritat, sense que consti l’aportació de cap prova ni 
element per part de el al·legant que desacrediti el desenvolupament fàctic exposat per 
l’agent. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

8. Respecte a la descripció genèrica de la conducta. 
 
El butlletí de denuncia incorpora la descripció de la conducta que motiva la imposició 
d’infracció a partir de la tipificació que es realitza pel del Reial Decret 1428/2003, de 21 
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de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor 
i seguretat vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març de la 
prohibició de conduir amb taxes d’alcohol superiors a les indicades a l’article 20 d’aquest 
text al qual es fa referència al butlletí de denuncia (RGC 20.1). L’incompliment d’aquesta 
prohibició comporta la imposició de la sanció prevista com infracció molt greu a l’article 
77.c del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 3.0 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, corresponent la 
imposició de sanció de multa en quantia de 1.000,00 € segons l’article 80.2 a del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015. La pèrdua de punts correspon de forma preceptiva segons 
l’establert a l’article 64.1 del referit Reial Decret Legislatiu 6/2015, resultant preceptiva 
la seva aplicació respecte a la comissió d’infraccions greus i molt greus com a supòsit 
d’infracció que comporta pèrdua de punts previst a l’annex II (1) d’aquest mateix text. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 
Les al·legacions realitzades per la conductora del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la conducta de conducció de vehicle amb 
una taxa d’alcohol superior a 0,25 mg/l en aire expirat. 
 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 1.000,00 € respecte a l’expedient 
19000000022 (butlletí AD 0628) respecte a la infracció consistent conducció de vehicle 
amb taxa d’alcohol superior a 0,25 mg/l en aire expirat. 
 
La comissió d’aquesta infracció comporta la perdua de 6 punts del permís de conduir 
com a supòsit previst preceptivament a l’annex II del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 
3.0 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
242/2019 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#a77
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#cii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#a64
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#anii
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_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.3 Procediment sancionador en matèria de trànsit: resolució (al·legacions 
respecte a butlletí SFB-D 2058 – expedient 18000000313 WTP-ORGT)   (exp. 
1538/2018) 
 

Primer. En relació amb l’expedient sancionador identificat amb número 1800000313 a 
l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona gestionat a partir de l’emissió del butlletí de 
denúncia número SFB D-2058 de 20 d’octubre de 2018, (respecte al que es va aprovar la 
incoació de procediment sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 
2018-1240 de 26 d’octubre de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 
22 de novembre de 2018 (registre de la Diputació de Barcelona 18/00368253) per part de 
la sra. XXX (XXX), que s’identifica com conductora del vehicle amb matrícula XXX. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-2058, segons 
consten a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, són les següents: 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000024 
RGC* 94.2 
ESTACIONAR EL VEHICLE 
DAMUNT DE LA VORERA 

XXX 
Opel Corsa 

80,00 € 

 
* La prohibició respecte a la maniobra que s’indica al butlletí de denuncia, es 

troba prevista a l’article 94 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre transit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març (RGC), precepte on s’estableixen les normes 
referides al mode i forma d’execució de les maniobres d’estacionament i 
parada. 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1056, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 12/2019 en data 22 de gener de 2019 
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan 
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la 
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persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la 
denuncia formulada el 20 d’octubre de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe 
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en sentit desestimatori de les al·legacions 
formulades en els termes que costen en informe núm. 41/2019 de 25 de febrer de 2019, 
el text del qual figura com annex II a efectes de fonamentació de la resolució proposada. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Inadmetre la prova proposada pel reclamant en instància presentada el 22 de 
novembre de 2018 al registre de la Diputació de Barcelona (núm. 18/00368253) per 
innecessàries (art. 77.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques) al tractar-se d’actuacions de verificació i 
documentació que ja consten incorporats a l’expedient com a tràmits ordinaris del 
procediment, segons es fa constar per la instrucció del procediment a l’informe 41/2019 
de 25 de febrer de 2019 que s’incorpora com annex II de la present resolució. 
 
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. XXX (XXX) respecte a 
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-2058 de 20 d’octubre de 2018 
(expedient 18000000313) en base a la fonamentació que consta a l’informe 41/2019 de 
25 de febrer de 2019 que s’adjunta a efectes de fonamentació, procedint la imposició de 
la sanció de multa per import de 80,00 € segons consta a l’expedient incoat respecte a 
procediment sancionador en matèria de trànsit per decret núm. 2018-1240, de 26 
d’octubre de 2018. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
QUART. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
Annex I 

Informe 12/2019 de 22 de gener de 2019 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 
 
 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 
 
Annex II 

Informe 41/2019, de 25 de febrer de 2019 
 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 2058). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
 

INFORME 
 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000313 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
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2058 de 20 d’octubre de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-1240 de 26 d’octubre 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 22 de novembre de 2018 
(registre WTP ORGT 18/00368253) per part de la sra. XXX (39348213-C), que 
s’identifica com a conductora del vehicle amb matrícula XXX. 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1056, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 12/2019 en data 22 de gener de 
2019 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada 20 d’octubre de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000313 – butlletí SFD-2058 - escrits d’al·legacions registre 
18/00368253 (ORGT). 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
 

• Definició de la maniobra efectuada com parada. 

• Realització de la maniobra per motiu justificat i pel temps estrictament necessari. 

• Aplicació del principi de proporcionalitat respecte a la graduació de la sanció de 
multa. 

 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
respecte a la prohibició d’estacioment sobre voreres com espais destinats a vianants 
(article 94.2.e del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març) en tant que la maniobra que es realitza és la 
d’estacionament a partir del fet que el vehicle es trobava aturat sobre la vorera sense la 
presencia de cap persona al seu interior, aportant una imatge imatges fotogràfica que 
permet confirmar la presencia del vehicle amb matricula 6499-JSF-en aquesta situació. 
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L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
La incorporació d’aquest informe dòna resposta a la sol·licitud de prova efectuada 
efectuada com al·legació segona. 
 
Tercer. Valoració 
 

9. Respecte a la definició de la maniobra efectuada 
 
L’al·legant manifesta que la maniobra realitzada consisteix en una operació de parada, 
respecte a la qual no seria d’aplicació el previst al punt segon (2. Queda prohibido 
estacionar)de l’article 94 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en tant que en aquest punt es fa 
referència expressa a la prohibicions d’estacionament en contraposició als suposits 
inclosos al punt primer d’aquest precepte que fa referència a les prohibicions referides 
a la maniobra de parada (1. Queda prohibido parar). 
 
Prohibicions d’estacionament respecte a situacions de parada: 
 
Les prohibicions de parada s’incorporen també com prohibicions d’estacionament a la 
primera lletra del punt segon de l’article 94 (a. En todos los descritos en el apartado 
anterior en los que está prohibida la parada). És cert que en aquest punt no s’inclou la 
prohibició de parada sobre la vorera però sí que es preveu aquesta prohibició respecte 
a la realització de la maniobra d’estacionament de forma específica al punt segon. 
 
A aquests efectes caldrà analitzar que es considera maniobra i que es considera 
estacionament. 
 
Parada/estacionament 
 
Les situacions en les quals un vehicle es pot trobar aturat a la via es corresponen amb 
les següents supòsits: 
 

• Detenció: es produeix quan s’immobilitza un vehicle per emergència, per 
necessitats de la circulació o per complir algun precepte reglamentari (aturada 
per un embùs, llum vermel d’un semafor, ordre d’un agent de trànsit) 

 

• Parada: implica la immoblització del vehicle durant un temps inferior a dos 
minuts, sense que el conductor pugui abandonar-lo en cap moment (si el 
conductor abandona el vehicle no es considera parada). 

 

• Estacionament: immobilització del vehicle que no es troba en situació de 
detenció o de parada. 
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L’article 26 de l’ordenança municipal de circulació estableix les normes aplicables a la 
realització de la maniobra de parada en els següents termes: 
 

Article 26 La parada Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:  
 
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i si ho 
fa per motius excepcionals, haurà de tenir-lo a l’abast per a retirar-lo en el 
moment que sigui requerit o les circumstàncies ho demanin. 
 
2. La parada s'haurà de fer arrambant el vehicle a la vorera i els passatgers 
hauran de baixar per aquest cantó. El conductor podrà sortir per la banda 
contrària sempre que s'asseguri que pot fer-ho sense cap perill. 
 
3. La parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es produeixin a 
la circulació i als carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense 
sobresortir de l'alineació de les voreres S'exceptuen els casos en els quals 
els passatgers són malalts greus o impedits, quan es tracti dels camions 
de la neteja o recollida d'escombraries o qualsevol vehicle de servei públic 
en cas de necessitat i per al temps imprescindible 
 
4. En els carrers urbanitzats que no tinguin vorera es deixarà una distància 
mínima d'un metre des de la façana més propera. 
 

I al mateix text s’incorpora la prohibició de parar a la vorera com a punt 2 de l’article 27. 
 
Consta acreditat la presencia de vehicle immobilitzat sobre la vorera sense la presencia 
al seu interior de cap persona i sense que s’aporti cap prova que acrediti la concurrència 
de circunstàncies excloents. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

10. Respecte a la realització de la maniobra per motiu justificat i pel temps 
estrictament necessari 

 
En relació amb aquesta al·legació es reiteren les manifestacions realitzades al punt 
anterior al no tractar-se d’una maniobra de parada. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

11. Respecte a l’aplicació del principi de proporcionalitat respecte a la graduació de 
la sanció de multa. 

 
La quantia de la sanció segons consta al butlletí de denuncia és de 80,00 € i es 
correspon amb la tipificació prevista a l’article 80.1 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, Circulació de 
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Vehicles a Motor i Seguretat en una graduació que no assoleix el màxim previst en 
aquest precepte (fins a 100,00 €), corresponent amb la quantia aplicada ordinariament 
en suposits en que no concorrin elements de gravetat i transcendència del fet. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
Les al·legacions realitzades per la conductora del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat sobre la 
vorera com a causa de l’emissió del butlletí de denúncia. 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 80,00 € respecte a l’expedient 1800000313 
(butlletí SFB D-2058) respecte a la infracció consistent en estacionar el vehicle damunt 
de la vorera. 
 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
1538/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.4 Procediment sancionador en matèria de tinença i conducció d’animals de 
companyia: resolució per reconeixement de responsabilitat mitjançant pagament  
(exp. 1735/2018) 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 74 de 126 

 
 

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

Primer. Per decret número 2018-1580 de 27 de desembre de 2018 es va aprovar la 
incoació d’expedient sancionador respecte a la comissió de dues infraccions lleus: 
 

conducta 
(descripció incorporada a 

l’acta/informe) 

TIPIFICACIÓ INFRACCIÓ 

norma 
regulador

a 
article 

descripció legal de la 
infracció 

gradua
ció 

1 

Animal a la via 
pública sense 
presencia de 
persona 
responsable de la 
seva conducció 
(gos fugit) 

Dlegislatiu 
2/2008 

44.2.q No evitar la fugida d'animals lleu 

2 

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

Dlegislatiu 
2/2008 

44.2.a 

Tenir en possessió un gos, 
un gat, una fura o altres 
animals que s'han de 
registrar obligatòriament no 
inscrits en el Registre 
general d'animals de 
companyia 

lleu 

 
Segon. El referit decret va ser objecte de notificació figurant inscrit com registre de 
sortida número 2019-S-RC-399, incorporant el text notificat les dades del procediment 
sancionador amb proposta de resolució per reconeixement de responsabilitat i 
document per realització de pagament anticipat per import de 150,00 € (abonaré 2/2018) 
conforme el previst a l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Tercer. La notificació consta lliurada en data 23 de febrer de 2019 pel servei de correus 
i respecte a aquesta comunicació s’ha procedit a la realització del pagament de la 
proposta de sanció en data 28 de febrer de 2019 segons consta en document acreditatiu 
d’operació amb targeta bancària (aut 083060 - op 000485). 
 
Quart. Tal com es fa constar a la resolució notificada i a la carta de pagament emesa, el 
reconeixement voluntari de responsabilitat amb pagament anticipat de la sanció té els 
efectes previstos en l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, referits a la terminació 
del procediment per pagament voluntari. 
 
Cinquè. La present resolució actua a efectes de resolució expressa conforme el previst 
a l’article 21 de la Llei 39/2015, com a declaració de la circumstància de reconeixement 
de responsabilitat amb pagament de la sanció, procedint el tancament i arxiu del 
procediment, essent executiva la resolució al no procedir la interposició de cap recurs 
ordinari en via administrativa a l’operar l’actuació del sancionat com a reconeixement 
exprés de responsabilitat. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Declarat terminat el procediment sancionador incoat mitjançant decret núm. 
2018-1580, de 27 de desembre, per reconeixement de responsabilitat de la infractora 
sra. XXX (XXX) mitjançant pagament de la sanció incorporada com proposta de 
resolució per import de 150,00 € respecte a la comissió de dues infraccions lleus 
previstes a l’article 44.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de protecció d’animals (no evitar la fugida d’animals / tenir en 
possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar 
obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia).  
 
Segon. Deixar constància i comunicar a l’àrea de Tresoreria la realització del pagament 
per import de 150,00 € mitjançant targeta bancària en concepte de sanció per infracció 
en matèria de tinença d’animals. 
 
Tercer. Procedir a l’arxiu del present procediment en via administrativa conforme el 
previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en base a la terminació del procediment en 
modalitat de resolució amb imposició de sanció per reconeixement de responsabilitat.  
 
Quart. Declarar que, en base al reconeixement de responsabilitat efectuat per la 
persona infractora: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

  
7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
 
7.1 Aprovació inicial del canvi de sistema de gestió de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica a la de cooperació, del sector de sòl 
urbanitzable Ctra. de Berga I, subsector 2  (exp. 1520/2018) 
 

Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 4 de març de 2019, que s’uneix com 
annex. 
 
Atès allò disposat a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 129 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació 
de la de compensació bàsica a la de cooperació del sector de sòl urbanitzable Ctra. 
Berga I, subsector 2, en raó a l’incompliment per part de la Junta del sector de les seves 
obligacions envers la gestió encomanada. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la província, al diari Regió-7, a la seu electrònica municipal i 
taulell d’edictes de l’Ajuntament,  així com donar audiència als interessats, amb citació 
personal, pel mateix termini, als efectes que puguin formular-se les al·legacions, 
suggeriments o reclamacions que estimin pertinents.  
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació 
pública i audiència als interessats no es formula cap al·legació en termini. 
 
Quart.- Declarar que: 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. 

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

 
En cas que operi l’operació prevista a l’apartat tercer, declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.” 
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ANNEX INFORME ARQUITECTA MUNICIPAL 
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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  
 
 
7.2 Aprovació inicial del canvi de sistema de gestió - de reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica a la de cooperació, del sector de sòl 
urbanitzable Ctra. de Berga I, subsector 1  (exp. 1521/2018) 
 

Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 4 de març de 2019, que s’uneix com 
annex. 
 
Atès allò disposat a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 129 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació 
de la de compensació bàsica a la de cooperació del sector de sòl urbanitzable Ctra. 
Berga I, subsector 1, en raó a l’incompliment per part de la Junta del sector de les seves 
obligacions envers la gestió encomanada. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la província, al diari Regió-7,  a la seu electrònica municipal 
i taulell d’edictes de l’Ajuntament,  així com donar audiència als interessats, amb citació 
personal, pel mateix termini, als efectes que puguin formular-se les al·legacions, 
suggeriments o reclamacions que estimin pertinents. 
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació 
pública i audiència als interessats no es formula cap al·legació en termini.  
 
Quart.- Declarar que: 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. 

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

 
En cas que operi l’operació prevista a l’apartat tercer, declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
 
ANNEX INFORME ARQUITECTA MUNICIPAL 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
8.1 Col·laboració respecte a logística en l’organització d’esdeveniment privat 
en recinte particular (edició 2019 - Alicia't la festa de la gastronomia de les 
comarques de Barcelona: Món Sant Benet – 6 i 7 d’abril de 2019)  (exp. 512/2019) 
 

Primer. Vista la instància presentada pel sr. Antoni Massanes Sanchez, que diu actuar 
en representació de la Fundació Alicia, Alimentació i Ciència, FP, el 25 de gener de 2019 
(registre d’entrada número 2019-E-RC-482) mitjançant la qual comunica la celebració 
de l’edició 2019 d’”Alicia`t la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona” al 
recinte Mon Sant Benet els dies 6 i 7 d’abril de 2018 i sol·licita el suport municipal per 
col·laborar en relació a la logística de l’organització a partir de mitjans personals i 
materials i l’autorització d’estacionament a la zona d’accés del recinte durant la 
realització d’aquest acte. 
 
Segon. La sol·licitud presentada ha estat valorada per la Comissió de Coordinació 
d’Activitats en Espais Públics municipals en sessió celebrada l11 de febrer de 2019 (acta 
número 126) a efectes d’analitzar les peticions de cessió de material i la coordinació 
amb efectius de la Policia Local i la petició relativa a l’autorització d’estacionament 
mitjançant anul·lació temporal de la senyalització existent a la zona d’entrada al recinte. 
 
Tercer. Es pren en consideració que a la sol·licitud d’informació realitzada a 
l’organització de l’acte (programa + plànol de les zones d’espai públic respecte a les 
quals incideix la petició realitzada) s’ha procedit ha convocar una reunió el dia 15 de 
març de 2019 per part de l’organitzador amb les policies locals de Sant Fruitós de Bages 
i de Navarcles per tal de concretar els aspectes organitzatius que es deriven d’aquesta 
activitat 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
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S’ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració i suport dels efectius municipals respecte a la 
sol·licitud presentada pel sr. Antoni Massanes Sanchez en nom de la Fundació Alicia, 
Alimentació i Ciència, FP respecte a la celebració de l’edició 2019 d’”Alicia`t la festa de 
la gastronomia de les comarques de Barcelona” al recinte Mon Sant Benet els dies 6 i 7 
d’abril de 2019 en els termes previstos per la Comissió de Coordinació d’Activitats en 
Espais Públics Municipals a l’acta 126 d’11 de febrer de 2019. 
 
Segon.- Autoritzar l’anul·lació temporal de la senyalització de prohibit estacionar ubicada 
a l’entrada del recinte Mon Sant Benet i l’assistència d’efectius de la Policia Local durant 
la celebració de l’event referides a control de trànsit en accessos. 
 
Tercer.- Autoritzar la cessió del següent material municipal: 
 

- 30 tanques 
- 6 senyals: fletxes direccionals 
- 5 senyals: prohibició estacionament 

 
Quart. Requerir a l’organitzador la coordinació prèvia amb la Policia Local amb antelació 
suficient respecte a la data de celebració de l’event a efectes de garantir el correcte 
desenvolupament de l’activitat en relació a la incidència d’aquesta en l’àmbit públic 
(gestió del trànsit en relació als accessos al recinte i disponibilitat de personal de 
protecció civil (4) en horari de 09:00 a 19:30 els dos dies de l’acte). 
 
Cinquè. Constatar que com a event privat organitzat en recinte particular correspon a 
l’organitzador disposar i complir els requisits i obligacions corresponents per tal de 
garantir la seguretat i l’ordre durant la realització de l’acte respecte als participants i el 
públic en general. L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui 
derivar de l’organització d’aquesta activitat. 

 
Cinquè. Notificar el present acord als interessats i comunicar a la Policia Local i l’equip 
instructor encarregat de la gestió i cessió de material municipal per al seu coneixement 
i efectes. 
 
Sisè. 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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ANNEX 

(extracte de l’acta 126) 
 
EXPEDIENT: 766/2013 
 
ACTA NÚM. 126 COMISSIÓ COORDINACIÓ ACTIVITATS EN ESPAIS PÚBLICS 
MUNICIPALS. 
 
A Sant Fruitós de Bages, dilluns 11 de febrer de 2019 i essent les 13:10 hores, es 
reuneixen al POUM, els membres de la Comissió de coordinació d’activitats en espais 
públics municipals. 
 
Assistents: 
Jordi Planell Hernández – Tècnic de cultura 
Xavier Racero Esquius – Regidor de cultura i festes 
Josep Mª Campdepadrós Morató – Cap de Policia Local  
Mireia Subirana Chaves – Tècnica d’esports i ensenyament 
Sergio Garcia Barreto – Arquitecte tècnic, responsable de Brigada. 
Asensi Palacios Andero – Arquitecte tècnic 
Ahlam el Houssaini- Secretaria de la comissió  
Ruth Guerrero Rodríguez – Enginyera tècnica  
Carme Vega Noheda- Tècnica de Promoció Econòmica  
Jordi Carulla Urgell- tècnic de joventut 
 
Excusen la seva assistència: 
Monica Cruz Franch- Regidora d’ensenyament 
Tomàs Casero García – Regidor de seguretat ciutadana 
Cristian Marc Huerta Vergés – Regidor d’espai públic 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
(.../...) 
 

5. Edició Alicia’t 
 
Vista la instància presentada per Antoni Massanes de Fundació Alicia’t, alimentació i 
ciència, FP en la qual comunica la celebració de l’edició 2019 Alicia’t, la festa de la 
gastronomia de les comarques de Barcelona. La celebració es realitzarà el 6 d’abril de 
2019 de 9 a 19:30 hores. I el dia 7 d’abril de 9 a 19 hores. Tanmateix, sol·licitant suport 
de la Policia Local, cessió de material municipal per a la senyalització (tanques, senyals 
de prohibició d’aparcament, senyals direccionals) així com suport de personal de 
Protecció civil. 
 
Al respecte la comissió valora: 
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• Es podrà cedir el material per a la senyalització (30 tanques, 6 senyals / fletxes 
direccionals, 5 senyals de prohibició d’aparcament). 

 

• L’organitzador haurà de coordinar amb Policia Local el bon desenvolupament de 
l’esdeveniment 15 dies abans d’aquest.   

 

• La participació de l’Ajuntament a la Fira Alicia’t es determina en: 
 

o L’estand de l’Ajuntament estarà ubicat a l’edifici La Fàbrica com l’any 
passat. El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec d’una empresa.  

o A la zona del prat es faran paelles amenitzades amb vi de Mas de Sant 
Iscle. Les paelles aniran a càrrec del Genís Noguera i l’any passat va 
demanar material a la brigada que fan servir per la Festa de l’Arròs. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.2 Aprovació del contracte pel subministrament i servei de plantació d’arbres 
plataners al camí paisatgístic  (exp. 616/2019) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament i servei de plantació d’arbres 

plataners al camí paisatgístic a favor de l’empresa Boscnet Jardiners, S.L., per 
import de 5.785,10 € (IVA exclòs) més 1.214,87 d’IVA sent un total de  6.999,97 
€ (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en 
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l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de 
contracte menor. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.999,97€ (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 170 60953 arbres plataners camí paisatgístic. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.3 Aprovació de l’adjudicació del subministrament de quatre marquesines 
per a parades de transport públic situades a la carretera de Vic  (exp. 913/2018) 
 

Primer. La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2018 va aprovar la 
convocatòria per la licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris i tramitació ordinària, per a la contractació de les citades 
obres. 
 
Segon. Es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 17 
de gener de 2019. 
 
Tercer. En data 24 de gener de 2019 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
 

 
Quart. En data 25 de gener de 2019, la mesa de contractació va acordar donar trasllat 
als serveis tècnics municipals de les ofertes presentades, les quals contenen l’estudi 
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econòmic desglossat per partides, per tal que concretament en relació a l’oferta 
presentada per l’empresa Señaletica y Mobiliario Urbano de Andalucia SL es comprovi 
si mitjançant el citat estudi econòmic s’acredita la viabilitat econòmica de l’oferta 
presentada, i per tal de verificar el, així mateix, el compliment de l’establert en el PPTP 
en relació a les característiques tècniques de les marquesines a subministrar. 
 
Cinquè. En data 7 de febrer de 2019 s’emet informe per part de l’arquitecte tècnic 
municipal. La mesa de contractació en 14 de febrer de 2019, en base al citat informe va 
acordar excloure a les empreses Proseñal SLU, R3 Recymed SL i Señalética i Mobiliario 
Urbano de Andalucia SL, atès que no s’ajusten a les característiques tècniques exigides 
en el plec de prescripcions tècniques particulars (s’adjunta l’acta de la mesa de 14 de 
febrer de 2019, en annex 1. 
 
Aplicada la formula i criteri automàtic a l’oferta econòmica (documentació sobre 3) de 
les empreses que compleixen amb les especificacions del PPTP en relació a les 
característiques tècniques exigides, en resulta la següent puntuació: 
 

 
 
Finalment la mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del 
contracte de referència a favor de l’empresa Proyectos e Instalación de Material Urbano 
SAU, amb CIF A-33754870. 
 
Sisè. En data 25 de febrer de 2019 es va requerir a l’empresa Proyectos e instalacion 
de material urbano SAU, perquè acredités el compliment de la solvència econòmica i 
tècnica detallada en el PCAP i presentés la garantia definitiva, la qual, va ser presentada 
en data 7 de març de 2019 mitjançant transferència bancaria a la tresoreria municipal. 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Excloure del procediment de licitació les empreses Proseñal SLU, R3 Recymed 
SL i Señalética i Mobiliario Urbano de Andalucia SL, atès que no s’ajusten a les 
característiques tècniques exigides en el plec de prescripcions tècniques particulars, en 
base a l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal. 
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Segon. Aprovar la classificació de les proposicions presentades (i no excloses) a la 
licitació del contracte de subministrament de 4 marquesines per a parades de transport 
públic situades a la carretera de Vic, conforme el següent detall: 
 
1. Proyectos e Instalacion de Material Urbano SAU 
2. Olprim Ingenieria y Servicio SA 
 
Tercer. Adjudicar a l’empresa Proyectos e Instalacion de Material Urbano SAU,  amb 
CIF A33754870, per un import de 34.606,30 € (IVA exclòs) més 7.267,32 € (21% IVA) 
total de 41.873,62 € (IVA inclòs). 
 
Quart. Disposar la despesa del contracte per l’import de 41.873,62 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22.442.61915 “Instal·lació de marquesines 
de bus al nucli”. 
 
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: 

- 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 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  
 
 
8.4 Aprovació de l’adjudicació de les següents obres ordinàries: millora de 
l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de baix; Construcció d’un porxo a 
l’equipament esportiu de Torroella de baix  (exp. 1819/2018) 

 
Primer. La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018 va aprovar la 
convocatòria per la licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació ordinària, per a la 
contractació de les citades obres. 
 
Segon. 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 29 
de gener de 2019. 
 
Tercer. En data 30 de gener de 2019 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
 

 
Quart. En data 14 de febrer de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
dels sobres presentats per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els 
criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, es 
van aplicar les fórmules corresponents a les ofertes presentades per part dels licitadors, 
amb el següent detall: 
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N. 
Oferta 

EMPRESA Oferta  
Puntuació 
oferta  (IVA 

exclòs) 
TOTAL 

1 
Excavacions Vilà Vila, 
SA          60.767,02 €  

65,15 65,15 

2 Icart Obra Pública SL          60.688,80 €  100,00 100,00 

 
 
En el mateix acte, prèvia comprovació de la inscripció en el Registre Electrònic 
d’empreses licitadores, la mesa de contractació va acordar elevar a l’òrgan de 
contractació, la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa 
Icart Obra Pública, S.L. amb NIF B-66355090, prèvia presentació de la documentació 
relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau, i de la garantia definitiva, d’acord 
amb l’oferta presentada. (S’adjunta l’acta en annex 1). 
 
Cinquè. Mitjançant requeriment de data 25 de febrer de 2019 es va requerir a l’empresa 
Icart Obra Pública, S.L. perquè presentés la garantia definitiva, la qual, en data 4 de 
març de 2019 va ser dipositada mitjançant aval a la tresoreria municipal 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del 
contracte per l’execució de les següents obres ordinàries: millora de l’accés a l’àrea 
esportiva de Torroella de baix; construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de 
Torroella de baix, conforme el següent detall: 
 
1. Icart Obra Pública, SL 
2. Excavacions Vilà Vila, SA 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa de l’empresa Icart Obra Pública, S.L. amb NIF B-
66355090 per un import de 60.688,80 € (IVA exclòs) més 12.744,65 € (21% IVA) total 
de 73.433,45 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Disposar la despesa del contracte per l’import de 38.443,53 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22 1532 61927 paviments Torroella, i de 
34.989,92 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 22 151 60916 
Zona esportiva Torroella. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
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Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment; als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

- 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 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  
 
 
9. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
  
9.1 Contracte de subministrament i servei d’estudi de 2 equips de càrrega de 
corrent contínua per a vehicles elèctrics  (exp. 967/2018) 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
1.- L’Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages en data  14 de desembre de 2012 va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, 
té constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.  
 
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc 
en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, 
es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de 
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018. 
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5. Atès el pel que fa al lot 8 (Estació de recarrega per a vehicles elèctrics) i concretament 
en el sublot 8.1 (Estudi i subministrament del punt de recarrega), l’esmentat acord marc 
ha seleccionat 4 empreses que ofereixen equips de de càrrega semiràpida, tant de 
corrent alterna com de corrent continua, amb els següent preus pels diferents equips i 
l’estudi/projecte tècnic per a la pertinent legalització de la instal·lació elèctrica associada:  
 
Enginyeria Classe A: -  
- C. Alterna: 3.100 € 
- C. Contínua: 21.900 € 
- Estudi: 1.800 € 
 
Etra BONAL: -  
- C. Alterna: 3.809 € 
- C. Contínua: 23.019 € 
- Estudi: 2.380,95 € 
 
Etecnic: -  
- C. Alterna: 4.000 € 
- C. Contínua: 19.000 € 
- Estudi: 1.800 € 
 
IBIL: -  
- C. Alterna: 4.187 € 
- C. Contínua: 25.000 € 
- Estudi: 1.782.5 € 
 
6. En aquest sentit, i donat que I'Ajuntament vol instal·lar 2 equips de càrrega, en concret 
2 de corrent contínua a la via pública destinats al carrer Montsant, 18-24 (polígon 
industrial Casa Nova) i carrer Aneto, 2-12 (polígon industrial Sant Isidre), es proposa 
adjudicar el subministrament i servei a l'empresa ETECNIC donat que es tracta de la 
proposta conjunta més econòmica pel subministrament d’equips de corrent contínua i 
serveis d’estudi per a la seva implantació i posada en funcionament, i a la vegada els 
citats equips són compatibles amb el software de gestió i control de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics actualment instal·lats i en funcionament al municipi. 
 
7. L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
8. L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
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9. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar, en base a el lot 8.1 de l'Acord marc de mobilitat sostenible aprovat 
per l'ACM-CCDL, el contracte de subministrament i servei d’estudi de 2 equips de 
càrrega de corrent contínua per a vehicles elèctrics, a l'empresa ETECNIC MOVILIDAD 
ELECTRICA, SRL, per un import de 48.600,00 €, IVA no inclòs, més 10.206,00 € d’IVA, 
de sent un total de 58.806,00 € (IVA inclòs). 
 
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import total de 58.806,00 € 
(IVA inclòs) amb càrrec de l'aplicació pressupostària 15 433 61930 “Actuació 
modernització polígons” del pressupost per l’exercici 2019. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ETECNIC Movilidad 
Eléctrica SRL. 
 
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  
 
 
 
 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

  
10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
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10.1 Concessió d'ajudes d'urgència social  (exp. 570/2019) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 1435/2019). 
 
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: 
 
 Òrgan delegant: Alcalde 
 Data de delegació: 7 de Juliol de 2015 
 Número de decret: 2015-0555 
 Publicació al BOPB: 27/07/2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 12,72€ 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 

19/2019 570/2019 XXX 12,72€ Tractament 
mèdic 

C/c 
Farmàcia 
Fuentes 

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

 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 

legal de la competència en el termini d’un mes. 
 

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
10.2 Concessió d’ajudes socials (exp. 506/2019) 
 

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 1284/2019). 
 
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: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 160,00€ 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 

4/2019 506/2019 XXX 160,00€ Material 
escolar 

C/C escola 
Pla del Puig 

  
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: 

- 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  
 
 
11. ÀREA D’ESPORTS 
  
11.1 Ús del pavelló d’esports per la celebració d’un Campionat de danses 
urbanes  (exp. 207/2019) 
 

Primer. Vista la instància presentada en data 25 de gener per Gabriel Gurt Ariza, en 
representació d’OrganitzemXtu, presenta instància (registre d’entrada 2019-E-RC-470) 
en la que sol·licita fer ús de la instal·lació esportiva municipal del pavelló d’esports, 
diumenge 7 d’abril de 2019 de 15:00 a 19:00h. poder realitzar el 2n. Campionat de 
danses urbanes de Sant Fruitós de Bages. Es preveu l’assistència d’unes 300 x 2 
(600) persones. 
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Els participants a la competició i/o a l’exhibició de ball  hauran d’abonar una quota 
d’inscripció de (12 € c/u) i els assistents de públic una entrada de 10 € c/u. Les quotes 
seran recaptades íntegrament per l’organitzador. 
 
Així mateix es sol·licita l’ús dels vestidors i dutxes del pavelló d’esports per als 
participants, i la cessió de material municipal. 
 
Segon. Consultada a l’entitat que gestiona el pavelló d’esports municipal (ASFE), la 
disponibilitat de  l’espai aquesta ha manifestat la seva conformitat per tal de cedir 
l’espai el dia i horari sol·licitat. 
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament 
d’Instal·lacions Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 
d’agost de 2009) i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal. 
 
Atès es tracta d’una empresa esportiva privada, a qui se li pressuposa suficient capacitat 
econòmica i que a més a més, cobra entrada per l’activitat així com inscripció per a 
participar al campionat. Per la qual cosa, li seran d’aplicació les tarifes corresponents 
segons l’Ordenança Fiscal núm. 26. 
 
Que per la instal·lació i horari sol·licitats li correspon una taxa de 184,04 euros, 
comprovant de pagament incorporat a l’expedient. 
 
Quart. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals, de data 4.02.2019, així com l’informe de la tècnica d’esports de data 
19.02.2019, ambdós obrants a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Gabriel Gurt Ariza, a fer ús del pavelló d’esports diumenge 7 
d’abril de 2019 de 15:00 a 19:00 hores, per la realització del 2n. Campionat de danses 
urbanes, que haurà de complir les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (a 
nom de l’entitat organitzadora) que cobreixi aquesta activitat, i acreditar-ne la 
seva vigència (consta a l’expedient). 
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• L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una 
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria, i acreditar-ne la 
vigència. 
 

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

• L’organitzador haurà de posar-se en contacte 10 dies abans amb la Policia Local 
per coordinar el bon desenvolupament de l’activitat. 
 

• Les portes d’emergència del pavelló hauran d’estar lliures de pas. 
 

• L’aforament del pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
 

• L’obertura i tancament de la instal·lació esportiva anirà a càrrec de l’adjudicatari 
del servei de bar del pavelló a qui correspon el servei de consergeria els 
diumenges. 
 

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

• Els usuaris hauran de complir el Reglament d’ús de la instal·lació esportiva. 
 

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

 
Segon. Cedir el material municipal següent: 
 
Tanques de plàstic 
Cadires 
Taules 
Equip de so del pavelló d’esports 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
Maria Dolores Pardillo (adjudicatària servei Bar del pavelló) i a l’ASFE per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
11.2 Rectificació d’errors de l’acord de la Junta Govern Local, de data 4/03/2019, 
sobre  l’atorgament de subvenció nominativa a Sant Fruitós Escola de Futbol, 
exercici 2019  (exp. 341/2019) 
 

1. A l’acord de la Junta Govern Local, de data 4/03/2019, sobre  l’atorgament de 
subvenció nominativa a Sant Fruitós Escola de Futbol, exercici 2019, s’ha detectat les 
següents errades: 
 
En la dispositiva, acord primer, es disposa, de forma errònia, que s’aprova la concessió 
d’una subvenció de forma directa a SOCIETAT DE SANT FRUITÓS ESCOLA DE 
FUTBOL, en lloc de SANT FRUITÓS ESCOLA DE FUTBOL, que és la denominació 
social correcta de l’entitat subvencionada, tal com resulta dels antecedents obrant a 
l’Ajuntament. 
 
Tanmateix la copia del conveni, que es va annexar a dit acord- Conveni entre 
l’Ajuntament i el FC Fruitosenc-, no es correspon amb el signat per l’Ajuntament i Sant 
Fruitós Escola de Futbol, en data 6 de juny de 2017, la pròrroga del qual també s’acorda 
aprovar per a l’any 2019. 
 
2. D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC .- Rectificar l’error existent en el redactat de l’acord  primer en la forma següent: 
 
On diu: 
 
“Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a SOCIETAT DE 
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.” 
 
Ha de dir: 
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“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.” 
 
../.. 
  
-Document annex: Copia conveni que es pròrroga. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:13 hores.” 
 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2019-04-04T17:34:25+0200
	Sant Fruitós de Bages
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros
	Ho accepto




