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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 1 d’abril de 2019, és el següent: 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 9/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: .......................... 1 d’abril de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  
 
També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés. 
 
Cal advertir que la regidora Cristina Murcia Caraballo s’incorpora al punt 2.1, el qual 
vota, i la regidora Mònica Cruz Franch s’incorpora al punt S1, el qual vota. 
 
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 1 d’abril 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 dels assumptes 
sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGS 

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

  

1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 
18 de març de 2019 i l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern 
Local celebrada el 21 de març de 2019 

585/2019 
665/2019 

4 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
  

2 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

2.1 Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per al seguiment social del 
reallotjament de les famílies amb recursos molt 
limitats i/o provinents de demanda de les 
administracions locals 

515/2019 4 

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

  

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 15 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
  

4 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

4.1 Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de 
crèdit núm. 7/2019 mitjançant la transferència de 
crèdit 

728/2019 20 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
  

5 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

5.1 Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu 
de la reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
Les Escoles 

1117/2018 21 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
  

6 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

6.1 Assumpció de tarifes meritades per usuaris de la 
residència d’avis i el centre de dia municipals. 

634/2019 
 

2829 

6.2 Concessió d’ajudes d’urgència social 587/2019 3031 
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7 ÀREA D’ENSENYAMENT   

7.1 Aprovació del conveni de col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori, 
curs 2018-2019. 

706/2019 3233 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS    

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

  

S1 Aprovació del preu públic dels diferents formats del 
llibre "Images d'Alger" 

744/2019 1213 

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

  

S2 Aprovació del contracte menor dels serveis vinculats 
a l’Edició núm. 16 de la col·lecció de contes Sala i 
Ricardis. 

747/2019 3839 

S3 Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 
19014023) 

755/2019 6364 

S4 Aprovació del contracte menor per a l’execució dels 
treballs elèctrics i obra civil necessària vinculats al 
contracte de subministrament i servei de dos equips 
de càrrega per a vehicles elèctrics de corrent 
continua als polígons industrial Casa Nova (Cr. 
Montsant, 18-24) i Sant Isidre (Cr. Aneto, 2-12). 

967/2018 6768 

S5 Aprovació de la despesa i programa de setmana de 
la gent gran 2019 

682/2019 8485 

S6 Aprovació del contracte per la gestió de l’àrea de 
compostatge vegetal de Sant Fruitós de Bages, 
emmarcada en el Projecte d’Economia Circular 
promogut des del departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

737/2019 
10210

3 

S7 Aprovació inicial del Projecte executiu per la 
transformació de l’antic Ajuntament en casal 
d’entitats i Jutjat de Pau 

563/2017 
11211

3 

S8 Aprovació de l’adjudicació per l’execució conjunta de 
les següents obres ordinàries: Reforma de parades 
d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació 
de marquesines a la N-141c; Construcció d’un pas 
de vianants semaforitzat al PK. 5+470 de la N141c; 
Millora d’un tram del Camí Ral. 

1757/2018 
13513

6 
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ASSUMPTES 

 
 

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 18 de març de 2019 i l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local celebrada el 21 de març de 
2019 (exp. 585/2019 i 665/2019) 
 
S’aproven les actes de la Junta de Govern local de 18 de març de 2019 i de la Junta de 
Govern Local de 21 de març, amb una correcció a l’acta de la Junta de Govern local de 
18 de març de 2019. El títol del punt 7.2 es corregeix eliminant el guió existent en  “(...) 
sistema de gestió – de reparcel·lació (...) ”, de manera que el títol definitiu és el següent: 
 

- 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) 

 
 
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 
  
2 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al seguiment social del 
reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda 
de les administracions locals (exp. 515/2019) 
 
1. En data 7 de febrer de 2019 (registre d’ entrada2019-E-RC-805) la Directora operativa 
d’ Actuacions Urgents en Matèria d’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, 
mitjançant escrit adreçat a la Regidora de Serveis Socials comunica que, “ des de la 
Mesa de Valoració per Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya 
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estem en coordinació amb l’equip dels serveis socials del Ajuntament per a valorar i 
resoldre els casos de persones en situació d’emergència social i habitacional. Algunes 
d’aquestes famílies que han presentat la sol·licitud a la Mesa d’Emergència disposen 
d’uns ingressos iguals o inferiors a la Renda Garantida de Ciutadania.  
 
Per aquest motiu, i des de la coresponsabilitat entre les administracions, es fa necessari 
la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
el vostre Ajuntament que ens permeti fer un seguiment més acurat d’aquests casos tant 
vulnerables.  
En aquest sentit, us facilito l’exemplar del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per al Seguiment 
Social del Reallotjament de les Famílies amb Recursos molt limitats i/o provinents de 
demanda de les Administracions Locals, i, si esteu interessats, caldrà que ens el 
retorneu, emplenat i signat, juntament amb l’acord de la Junta de Govern Local. Un cop 
signat per part nostra, us farem el retorn de l’exemplar.  
 
Així mateix, en l’annex d’aquest Conveni trobareu els casos que han signat un contracte 
de cessió d’ús temporal i que caldrà fer el seguiment mitjançant el Conveni.” 
 
El conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament pel seguiment social de les famílies en situació 
d’emergència econòmica i social quan concorri alguna de les situacions de vulnerabilitat 
següents:  
 
- Que tinguin uns ingressos iguals o inferior a la Renda Activa d’Inserció o el subsidi 
d’atur.  
- Que provinguin d’una demanda expressa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4.g del 
Reglament de la Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.  
 
A la clàusula primera s’estableix que els expedients resolts derivats de les adjudicacions 
proposades favorablement per la Mesa de valoració d’emergències econòmiques i 
socials de Catalunya que es trobin en les situacions de vulnerabilitat descrites 
anteriorment s’incorporaran mitjançant la corresponent addenda.  
 
Consta com a document annex d’aquest Conveni el cas valorat favorablement per Mesa 
d’Emergències de Catalunya que ha signat un contracte de cessió d’ús temporal i que 
caldrà fer el seguiment mitjançant el Conveni. 
 
A la clàusula quarta s’estableixin les obligacions de l’Ajuntament: 
 
a) L’Ajuntament efectuarà el seguiment social de les famílies en situació d’emergència 
econòmica i social per comprovar-ne l’evolució i el grau de vulnerabilitat durant la cessió 
d’ús de l’habitatge adjudicat. 
L’Ajuntament portarà a terme les actuacions següents per reduir la vulnerabilitat 
econòmica i social de les famílies reallotjades: 
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1. Realitzar plans d’Ocupació o de Treball amb els membres de la unitat de 

convivència. 

2. Tramitar noves ajudes o prestacions als membres de la unitat de convivència. 

3. Aplicar els recursos de mediació comunitària per integrar i adaptar la família en 

la comunitat on està ubicat l’habitatge. 

 

b) Pagament de les despeses de subministraments 

L’Ajuntament efectuarà l’alta dels subministraments contractats i vetllarà per la 
continuïtat del servei en el cas que les famílies reallotjades no puguin fer front al seu 
pagament. 
 
Aquest respecte, cal dir que l’Ajuntament porta a terme polítiques socials, previstes i 
regulades al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (BOP de 
12 /12/2016). 
 
2. El conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament té naturalesa de 
conveni interadministratiu i es regeix per les previsions contingudes als articles 47 a 53 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, als articles 108 a 112 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques catalanes i als articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.  
 
D’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el termini de vigència del 
conveni no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un 
termini superior.  
 
3. En l’expedient consta l’informe de la Treballadora Social de l’Ajuntament favorable a 
l’ aprovació del conveni. 
  
4. La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde i del Ple,  és l’òrgan competent 
per a l’aprovació dels convenis interadministratius (Decret núm. 480 de 18 de juny de 
2015-.BOP de 3/7/2015- i Acord del Ple de 22 de juny de 2015 -BOP de 7/7/2015-) 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al seguiment social del 
reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de 
les administracions locals" que s’adjunta com a annex a aquest acord.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’Agencia Catalana de l’Habitatge i donar trasllat 
del mateix a l’àrea d’alcaldia per a formalitzar la signatura del conveni. de col·laboració 
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TERCER.- Tercer.  Declarar que: 
 

− L’acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja 
de recurs contenciós administratiu davant els 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.- Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al seguiment social del reallotjament 
de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les 
administracions locals. 
 
Reunits 
 
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, designada directora de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per Acord de Govern 56/2018 de 17 de juliol i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2 h) dels estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre i l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
I de l’altra, el senyor Joan Carles Batanés Subirana, alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de 
les funcions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret  Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i de conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local de data _________ de 
__________ de ________ pel qual s’aprova la signatura del present conveni.  
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni 
de col·laboració i  
 
Exposen 
 
I. L’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge indica que els 
ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les 
competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la 
legislació urbanística i la llei del dret a l’habitatge, sens perjudici de la capacitat de 
subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents 
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure. 
 
II.- D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com objectiu executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge que són competència de la Generalitat, les quals s’han de desenvolupar 
d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en 
concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.  
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III.- L’article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol,  preveu que l’Agència administra i 
gestiona el parc d’habitatges de titularitat de la Generalitat i que té la funció d’evitar que 
cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics, així com garantir 
l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.  
IV.- D’acord amb l’article 74 del Decret 75/2014, del 27 de maig, del pla per al dret a 
l’Habitatge, la Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials de Catalunya (en 
endavant Mesa), com a òrgan col·legiat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és 
competent en la proposta d’adjudicació d’habitatges propietat o gestionats per la mateixa 
Agència, en casos d’emergència econòmica o social. Així mateix indica que per emetre 
les seves propostes, es coordinarà amb altres meses d’àmbit local existents, amb els 
serveis socials municipals, i amb entitats socials que treballin en aquesta matèria al 
municipi, per trobar solucions conjuntes davant de situacions d’emergències 
econòmiques i socials. 
 
V.- L’article 75 del Decret 75/2014, del 27 de maig, així com l’article 4.g del Reglament 
intern de la Mesa aprovat per resolució del director i del president de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, consideren com a situacions d’emergència econòmica i social 
els supòsits de demandes de les administracions locals en virtut de les disposicions dels 
articles 95.6 i 104 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
VI.- L’article 5.6 de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica preveu que les 
administracions públiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de 
les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en 
procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el 
desnonament. 
 
VII.- L’article 15.1 del Reglament de la Mesa estableix com a objectiu de la Mesa 
l’establiment d’un sistema de coordinació amb les administracions locals i les entitats 
locals per resoldre situacions d’emergència. 
 
VIII- L’article 95.6 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, indica que les demandes 
d’habitatge protegit de persones que no tinguin uns ingressos mínims o no compleixin 
els requisits de capacitat necessaris, s’han de gestionar en coordinació amb els serveis 
socials corresponents.  
 
IX.- L’article 104 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre estableix que els 
procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial no s'aplicaran en el 
supòsit d’habitatges que siguin en zones d'escassa demanda o de necessitat d'atenció 
a col·lectius determinats, en les quals l'Administració, acreditant prèviament aquesta 
situació, pot autoritzar que s'adjudiquin els habitatges sense subjectar-se al Registre de 
Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. 
 
X.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han 
considerat necessari establir mecanismes de col·laboració amb l’objectiu de portar a 
terme les actuacions necessàries per assegurar l’accés als habitatges a les famílies amb 
recursos molt limitats o provinents de demanda de les administracions locals, realitzar-

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 9 de 140 

 
 

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 

ne el seguiment social per pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica, social i 
residencial i aconseguir de forma efectiva el seu arrelament. 
 
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les 
següents 
 
Clàusules 
 
Primera.- Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, (d’ara en endavant, l’Agència) i l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, (d’ara en endavant l’Ajuntament) per al seguiment social de les famílies en 
situació d’emergència econòmica i social, quan concorri algun dels supòsits previstos a 
la clàusula segona. 
 
Els expedients resolts que s’adeqüin als supòsits objecte del present conveni,  
s’incorporaran mitjançant la corresponent addenda subscrita per ambdues parts que 
consta annexa a aquest conveni. 
 
Segona.- Supòsits 
 
Són objecte d’aquest conveni els reallotjaments de persones o unitats familiars derivats 
de les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa que es trobin en les 
situacions de vulnerabilitat següents: 

a) Que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a la Renda Activa d’Inserció o el 

Subsidi d’Atur, o 

b) Que provinguin d’una demanda expressa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 

4. g) del Reglament de la Mesa. 

 
Tercera.- Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

1. Gestió dels habitatges  

L’Agència formalitzarà contractes en règim de cessió d´ús amb les famílies en situació 
d’emergència econòmica i social que es trobin en els supòsits establerts a la clàusula 
segona, pel termini que estableixi el Reglament de la Mesa. La cessió serà efectiva des 
del moment del lliurament de la possessió dels habitatges. 
 
L’Agència és la responsable de la gestió dels habitatges esmentats, els quals es cediran 
en perfecte estat, mitjançant un contracte de cessió d’ús a formalitzar amb les persones 
que ocupin els habitatges cedits, contracte que, pel caràcter assistencial de la cessió no 
se subjectarà a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.  
 
La renda o cànon que han d’abonar les persones adjudicatàries no podrà superar els 
ingressos ponderats de la unitat familiar, d’acord amb el que estableix el Reglament de 
la Mesa. 
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2. Despeses de conservació i manteniment  

Aniran a càrrec de l’Agència, les obres de conservació, manteniment i reparació dels 
habitatges que siguin necessàries per cedir-los en les condicions d’habitabilitat 
requerides per la normativa vigent, així com les que corresponen als propietaris segons 
la legislació vigent.  
L’Agència assumirà el cost de les despeses de conservació i manteniment indicades, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries de cada anualitat i d’acord amb el cost 
estimat mig per habitatge que a aquest efecte valori l’Agència. 
 

3. Assegurança continent  

L’Agència assegurarà al seu càrrec el continent dels habitatges, en els termes que 
estableixin les pòlisses d’assegurances que tingui subscrites per a aquesta finalitat. 
 
Quarta.- Obligacions de l’Ajuntament  
 

a) Seguiment Social  

L’Ajuntament efectuarà el seguiment social de les famílies en situació d’emergència 
econòmica i social per comprovar-ne l’evolució i el grau de vulnerabilitat durant la cessió 
d’ús de l’habitatge adjudicat. 
L’Ajuntament portarà a terme les actuacions següents per reduir la vulnerabilitat 
econòmica i social de les famílies reallotjades: 

4. Realitzar plans d’Ocupació o de Treball amb els membres de la unitat de 

convivència. 

5. Tramitar noves ajudes o prestacions als membres de la unitat de convivència. 

6. Aplicar els recursos de mediació comunitària per integrar i adaptar la família en 

la comunitat on està ubicat l’habitatge. 

7. Adoptar mesures de suport i foment en matèria d’atenció a les persones amb 

discapacitat, als menors i a la gent gran.  

Transcorreguts sis mesos des de la signatura del contracte de cessió d’ús de l’habitatge, 
l’Ajuntament realitzarà un informe social sobre la situació de vulnerabilitat de les famílies 
adjudicatàries amb l’objectiu de verificar si s’ha produït algun canvi respecte del 
compliment dels requisits que van propiciar l’adjudicació de l’habitatge. 
En el cas que deixin de complir els supòsits establerts a la clàusula segona, l’Ajuntament 
ho posarà en coneixement de l’Agència als efectes oportuns. 
L’informe social s’haurà de remetre a l’Agència per correu electrònic a la bústia de la 
Mesa: mesa_emergencies_agencia@gencat.cat 

 
b) Pagament de les despeses de subministraments 

L’Ajuntament efectuarà l’alta dels subministraments contractats i vetllarà per la 
continuïtat del servei en el cas que les famílies reallotjades no puguin fer front al seu 
pagament. 
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Cinquena.- Comissió de seguiment   
 
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, amb dos representants 
designats per cadascuna de les parts, amb les funcions d’efectuar un seguiment efectiu 
del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les 
controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni.  
 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any i en qualsevol 
moment a petició de qualsevol d’ambdues parts. 
 
Sisena.- Vigència  
 
Aquest conveni tindrà vigència d’un any, i pot ser prorrogat, de forma expressa, per 
períodes anuals fins a un màxim de quatre anys, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, amb un preavís d’un mes abans del venciment del termini inicial. 
 
Setena.- Causes de resolució  
 
Són causes de resolució d’aquest acord: 
 

a) L’incompliment del seu objecte  

b) La finalització del termini de vigència i, si escau, de les seves pròrrogues, quan 

concorri denúncia prèvia per qualsevol de les parts en els termes que estableix 

la clàusula sisena. 

c) El mutu acord, manifestat per escrit. 

d) L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts.  

e) La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè 

existeixen causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el 

compliment del seu contingut.  

f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable 

 
En el cas d’extinció anticipada d’aquest conveni, la Comissió de Seguiment fixarà la 
forma de finalitzar les obligacions i compromisos en curs. 
 
L’ús inadequat d’un dels habitatges per part del seu ocupant o dels elements comuns 
de l’edifici on es troba ubicat, no afectarà la vigència del conveni per a la resta 
d’habitatges objecte d’aquest conveni.  
 
 
 
Vuitena.- Resolució de controvèrsies  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present acord amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni. 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 
Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya . 
Alcalde de l’Ajuntament de  Sant Fruitós de Bages.              

 
ANNEX 

 
 

Expedient 
Mesa 

Data Mesa Ref. Habitatge Adreça 
Data 

signatura 
Cànon 

mensual 

2017/024328 14/02/2018 08/016083-0001 
C/ DOCTOR 

BARNARD, 1-3 - 
3 1 

25/04/2018 30,98 € 

 

En referència a les adjudicacions abans indicades en el quadre, proposades 

favorablement per la Mesa, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a 

realitzar el seguiment social de les famílies reallotjades indicades en el quadre anterior 

i portar a terme les actuacions recollides al Conveni marc per comprovar-ne l’evolució i 

el grau de vulnerabilitat. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 

S1 Aprovació del preu públic dels diferents formats del llibre "Images d'Alger" 
(exp. 744/2019) 
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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 
 
 
Primer. Des de la regidoria de cultura s’ha editat i imprès dos formats del llibre "Images 
d’Alger” de l’Alfred Figueras amb textos d’André Gide com a eina divulgativa de la seva 
obra més cabdal de la seva carrera professional. S’ha editat dos formats del mateix títol, 
un format de col·leccionista d’una tirada limitada de 100 exemplars i un format més 
reduït i més accessible d’una tirada de 400 exemplars. 
 
Tercer. Vist informe de la tècnica d’arxiu on constata que el preu unitari del llibre en 
format col·leccionista de “Images d’Alger” és de 128.46€ per exemplar en costos 
directes; i el llibre en format reduït de “Images d’Alger” és de 23.96€ per exemplar en 
costos directes, però en ser un material de cultura i art del municipi de Sant Fruitós de 
Bages, és pot considerar adient un preu públic més baix el seu cost unitari per ser 
justificar-se en termes d’interès públic i cultural per la població, sobretot en l’edició 
reduïda. 
 
Quart. Vist l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s’estableix que el 
import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic. 
 
Cinquè. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics 
corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament. 

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

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

 
Setè. Es fa palesa la necessitat d’incorporar l’expedient 744/2019 a la convocatòria de 
la Junta de Govern Local pel pròxim dia 1 d’abril per tal d’obtenir el preu públic dels 
llibres “Images d’Alger”, els quals està planificat que es presentin el proper dimarts 16 
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d’abril. L’aprovació del preu estableix la publicació de l’anunci al BOPB per ser posat a 
la venda al públic. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el preu públic del llibre "Images d’Alger" de format col·leccionista per 
un import unitari de 150€ i el llibre "Images d’Alger" de format reduït per un import unitari 
de 20€ per raons culturals i d’interès públic.  
 
Segon. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent: 
 

• Llibre “Images d’Alger” en format col·leccionista preu de 150€/unitat 
 

• Llibre “Images d’Alger” en format reduït preu de 20€/unitat 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.   
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3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 59/2019) 
 

Nº 
DATA I 
HORA 

EXPEDIENT RESUM 

2019-
03271 

12/03/2019 
7:21 

1092/2018 
Reducció de la jornada de treball per cura 
d’un familiar 

2019-0328 
12/03/2019 

7:28 
491/2019 

Nomenament de funcionària com 
administrativa per superació procés selectiu 

2019-0329 
12/03/2019 

7:31 
1483/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte de les obres contingudes en el 
Projecte de condicionament de pista esportiva 
de Pineda de Bages. 

2019-0330 
12/03/2019 

7:33 
534/2019 

Constitució de l'Any Lluís Espinal amb la 
comissió d'impuls 

2019-0331 
12/03/2019 

13:41 
272/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb AVV 
Torruella de Baix, exercici 2018 . 

2019-0332 
12/03/2019 

13:42 
261/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb 
Agrupació Coral St.Fruitós, exercici 2018 

2019-0333 
12/03/2019 

13:54 
470/2019 

Ordre de recollida de fons en efectiu 

2019-0334 
12/03/2019 

15:20 
462/2019 

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

2019-0335 
12/03/2019 

21:28 
215/2013 

Aprovació de la revisió de preus del contracte 
del servei públic de residus municipals i neteja 
viària. 

2019-0336 
13/03/2019 

7:25 
437/2019 

Aixecament de Reparament  

2019-0337 
13/03/2019 

7:34 
1582/2018 

Llicencia urbanística d'obres per la construcció 
habitatge unifamiliar aïllat, industrialitzat  

2019-0338 
13/03/2019 

7:35 
1019/2018 

Ordre d'execució d'obres per deficiencies en 
immobles 

2019-0339 
13/03/2019 

7:37 
574/2014 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució de les obres 
d’adequació d’accés a zona verda a Pineda 
de Bages. 

2019-0340 
13/03/2019 

9:19 
504/2018 

Subvencions locals de Joventut 2018 

 

2019-0341 
13/03/2019 

10:12 
627/2019 

Modificació de crèdit 5/2019 per incorporació 
de romanents 

2019-0342 
13/03/2019 

18:35 
493/2019 

Nomenament com a administrativa per 
superació de procés selectiu 

                                                 
1 Diligència per fer constar que aquest decret ha estat esmenat pel decret 2019-0358 
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2019-
03432 

13/03/2019 
18:38 

464/2019 
Regularització de diferències retributives 

2019-0344 
14/03/2019 

17:20 
884/2015 

Trenta-tresena modificació del cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 en matèries 
competència de l'alcalde 

2019-0345 
14/03/2019 

18:04 
290/2019 

Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes de febrer 

2019-0346 
14/03/2019 

19:56 
585/2019 

Convocatòria de la Junta de Govern Local pel 
dia 18 de març de 2019 

2019-0347 
15/03/2019 

7:25 
606/2019 

Nomenament en pràctiques com a Tècnica 
mig d'Esports i Educació per superació procés 
selectiu. 

2019-0348 
15/03/2019 

7:28 
582/2019 

Nomenament en pràctiques com a tècnica 
auxiliar biblioteca per superació procés 
selectiu. 

2019-0349 
15/03/2019 

7:29 
613/2019 

Reducció de jornada per cura de fill menor de 
tres anys 

2019-0350 
15/03/2019 

7:38 
623/2019 

Nomenament com a funcionari en pràctiques 
com arquitecte tècnic per superació procés 
selectiu. 

2019-0351 
15/03/2019 

11:42 
443/2019 

Protecció de la legalitat urbanística 

2019-0352 
15/03/2019 

11:45 
1062/2017 

Deixar sense efectes programa temporal de 
funcionària per superació procés selectiu 

2019-0353 
15/03/2019 

11:46 
330/2019 

Resolució al·legacions presentades envers 
incoació procediment reclamació de danys a 
béns de propietat municipal 

2019-0354 
15/03/2019 

11:53 
1076/2017 

Comunicació prèvia d'obertura activitat de 
magatzem 

2019-0355 
15/03/2019 

11:54 
477/2019 

Imposicions de quotes d'urbanització 

2019-0356 
15/03/2019 

13:28 
645/2019 

Modificació de crèdit 6/2019 mitjançant 
generació de crèdit per ingressos, 
transferències i incorporació de romanents 

2019-0357 
15/03/2019 

13:33 
1122/2018 

Comunicació de canvi de titularitat 

2019-0358 
15/03/2019 

13:35 
1092/2018 

Reducció de la jornada de treball per cura de 
familiar 

2019-0359 
15/03/2019 

13:39 
615/2019 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit (relació 19013765) 

 

2019-0360 
15/03/2019 

13:42 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

                                                 
2 Diligència per fer constar que falta el peu de signatura. 
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2019-0361 
15/03/2019 

13:45 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0362 
15/03/2019 

14:04 
642/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 642/2019 de 
relació de factures, número de relació 
O/2019/34 

2019-0363 
15/03/2019 

14:06 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0364 
15/03/2019 

14:10 
846/2018 

Citació per explicació segon exercici procés 
selectiu de 6 places D'OFICIAL 2A BRIGADA 
D'OBRES sol.licitada per aspirant 

2019-0365 
15/03/2019 

14:11 
847/2018 

Citació per revisió prova OPO 
NETEJADORES sol.licitada per aspirant 

2019-0366 
18/03/2019 

12:54 
553/2019 

Llicències i comunicacions d'obra menor 

2019-0367 
18/03/2019 

13:06 
662/2019 

Marcs pressupostaris 2020-2022 

2019-0368 
18/03/2019 

13:50 
518/2019 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte menor d’obres per el reasfaltat e 
carrers any 2019. 

2019-0369 
18/03/2019 

15:25 
670/2019 

inici de reintegrament per abast - Fons llar 
d'infants 

2019-0370 
19/03/2019 

7:32 
1646/2018 

Superació període prova de la funcionària 
interina administrativa adscrita a serveis 
territorials. 

2019-
03713 

19/03/2019 
12:51 

185/2015 

Designant a la lletrada municipal com a 
representant de l’Ajuntament a la convocatòria 
pel dia 20 de març de 2019, de l’Assemblea 
General de la Junta de Compensació del 
sector residencial est. Designant a la lletrada 
a l'AG de la Junta de Compensació del 
20.3.19 

2019-0372 
20/03/2019 

8:25 
944/2017 

Informació pública previ a l’atorgament de la 
llicència d’obres per instal·lació soterrada de 
xarxa de distribució de gas natural 

2019-0373 
20/03/2019 

8:29 
96/2019 

Llicencia urbanística de parcel·lació. 
Segregació de dues finques  

2019-0374 
20/03/2019 

8:36 
583/2019 

Emissió d'informe de declaració com a pis 
turístic ( PLAÇA ALFRED FIGUERES 17) 

 

2019-0375 
20/03/2019 

8:51 
501/2017 

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

                                                 
3 Diligència per corregir peu de signatura 
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2019-0376 
20/03/2019 

9:51 
1256/2018 

Adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals de la Diputació de Barcelona 

2019-0377 
20/03/2019 

9:53 
688/2019 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'exp. nº 688 /2019 de relació 
de factures, núm. de relació O/2019/28 I 
O/2019/36 

2019-0378 
20/03/2019 

9:53 
636/2019 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació en diferents tribunals de selecció 
de l'Administració Local. Expedient 636/2019 

2019-
03794 

20/03/2019 
9:57 

470/2019 
Trasllat d’expedient al Tribunal de Comptes 

2019-0380 
20/03/2019 

9:59 
1710/2018 

Resolució de recurs de sobre la imposició i 
ordenació de pagament de Quotes 
Urbanístiques del projecte d’urbanització de la 
Unitat d'Actuació 15a “El Cementiri” 

2019-0381 
20/03/2019 

10:03 
666/2019 

Multes de trànsit 2019 (remesa 19014757) 

2019-0382 
20/03/2019 

14:06 
848/2018 

Convocatòria de la sessió de constitució de la 
Comissió per a l’estudi i la protecció del 
Patrimoni Botànic 

2019-0383 
20/03/2019 

14:11 
374/2019 

Establiment de l’import de la dieta de 
manutenció - Policia Local 

2019-0384 
20/03/2019 

14:14 
605/2019 

Contractació temporal d'Educadora Llar 
Infants per substitució titular per baixa IT. 

2019-0385 
20/03/2019 

15:59 
1110/2018 

Decret liquidacions Activitats Aquàtiques 1dia 
- Programa d'activitat física per a la gent gran, 
curs 2018-2019. 

2019-
03865 

21/03/2019 
7:31 

153/2019 
Modificació puntual PGOM àmbits Pineda de 
Bages i Can Figueras. Sol·licitud informe previ 
a la CTUCC 

2019-0387 
21/03/2019 

9:00 
665/2019 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 21-
3-19 (extraordinària i urgent) 

2019-0388 
21/03/2019 

9:05 
670/2019 

Fons de la llar d'infants 

2019-0389 
22/03/2019 

8:25 
689/2019 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació en diferents tribunals de selecció 
de l'Administració Local. Expedient 689/2019 

 

 

 

2019-0390 
22/03/2019 

8:35 
947/2018 

Aprovació de la certificació  1 i la seva factura, 
corresponents a les obres “àmbit de l’espai 
exterior enfront escola” contingut en el 

                                                 
4 Diligència per corregir peu de signatura 
5 Diligència per corregir peu de signatura 
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Projecte executiu de la primera fase de les 
obres de reurbanització del carrer Padró. 
Expedient 947/2018 

2019-0391 
22/03/2019 

8:36 
1482/2018 

Aprovació de la certificació d’obra número 2 i 
la seva factura, corresponents a les obres de 
construcció de dos passos de vianants 
elevats. Exp. 1482/2018 

2019-0392 
22/03/2019 

8:53 
1588/2017 

Aprovació de la certificació número 6 i la 
corresponent factura, en relació a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37. 
Expedient 1588/2017 

2019-0393 
22/03/2019 

8:54 
1217/2018 

Aprovació de la certificació  2 i la seva factura, 
corresponents a l’execució de les obres de 
millora del clade Sant Fruitós de Bages. 
Expedient 1217/2018 

2019-
03946 

22/03/2019 
15:52 

421/2019 
Designació de representants de l'administració 
(transmissors-representants i representants) 
per a les Eleccions a Corts Generals 28-4-19) 

2019-
0395 

22/03/2019 
16:38 

1710/2018 

Resolució de recurs de sobre la imposició i 
ordenació de pagament de Quotes 
Urbanístiques del projecte d’urbanització de la 
Unitat d'Actuació 15a “El Cementiri”.  

2019-
0396 

22/03/2019 
17:04 

1110/2018 
Liquidació Activitats Aquàtiques 2dies, curs 
2018-2019. 

2019-
0397 

22/03/2019 
17:13 

709/2019 
Finalització de la relació de treball 

2019-
0398 

22/03/2019 
17:15 

704/2019 
Actualització de dades de l'ASFE al Registre 
municipal d'entitats i associacions de 
St.Fruitós 

2019-
0399 

22/03/2019 
17:17 

203/2017 
Renúncia de la llicència d’obres i deixar sense 
efecte una liquidació ja aprovada 

2019-
04007 

22/03/2019 
17:26 

680/2019 
Ocupació del domini públic (paradetes) Sant 
Jordi 2019 

2019-
04018 

22/03/2019 
17:28 

629/2019 
Modificació Decret suport atenció al públic 

2019-
0402 

26/03/2019 
11:13 

909/2018 
Aprovació de l’acta de recepció del contracte 
per l’adquisició d’un vehicle pels 
esdeveniments turístics i culturals. 

2019-
0403 

26/03/2019 
11:17 

722/2019 
Denúncies de trànsit - Relació 19015492 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

                                                 
6 Diligència per corregir peu de signatura 
7 Diligència per corregir peu de signatura 
8 Diligència per afegir peu de signatura 
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Sentit de l’acord: 

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

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  
4 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
4.1. Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019 
mitjançant la transferència de crèdit (exp. 728/2019) 
 
Primer.- Des de la regidoria de Serveis Socials s’ha posat de manifest que la previsió 
de la despesa dels actes de la setmana de la Gent Gran 2019 es superior a la partida 
pressupostaria 33.338.22699 “Despeses de la Setmana de la Gent Gran” de 7.000,00€, 
i demana a  l’àrea d’intervenció i tresoreria un augment del pressupost de 2.000,00€ i 
que es traspassi de la partida “Ajuts individualitzats residència d’avis” 33.231.48002. 
 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2019. 

 
Cinquè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

Es proposa l’adopció dels següents: 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I) 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
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Tercer.- Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
 
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
5 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
5.1. Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació del 
polígon d’actuació urbanística Les Escoles (exp. 1117/2018) 
 
Primer. La Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment el 
compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística Les 
Escoles. Simultàniament, es va sotmetre l’acord a informació pública i audiència als 
interessats. 
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Segon. Durant el termini d’informació pública els hereus del Sr. Sebastià Camprubí i 
Galobart, presenten al·legacions, causant l’entrada 6952 al registre general municipal el 
dia 7 de desembre de 2018. 
 

Tercer. Vist l’informe núm. 124/2018, emès per la Interventora municipal en data 20 de 
febrer de 2019. 
 
Quart.  La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 2015-0480 
- Publicació BOP: 3 de juliol de 2015 

 

S’ACORDA: 

 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels hereus del Sr. Sebastià Camprubí 

i Galobart, en base a l’informe emès per la interventora municipal, que s’uneix com 

annex a aquesta acte i motivació seva. 

 

Segon. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació del 

polígon d’actuació urbanística Les Escoles, per import de 316.810,99 € (IVA inclòs). 

 

Tercer. Notificar el present acords als interessats. 

Quart.  Notificar al grup instructor 14 el present acord als efectes de la cancel·lació de 

les càrregues urbanístiques sobre la finca 3538, tom 1873, foli 88, llibre 82, segons 

expedient tramitat núm.151/2014. 

Cinquè. Declarar que 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
 
 
ANNEX INFORME DE LA INTERVETORA 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 
 

 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
  
6 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
6.1. Assumpció de tarifes meritades per usuaris de la residència d’avis i el centre 
de dia municipals (exp. 634/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud de valoració de situació socioeconòmica  per coadjuvar el 
pagament de les quotes de la residència de gent gran que ha estat formulada a l’àrea 
de Serveis Socials (registre d’entrada número 1515/2019). 
 
Segon.- Atès que la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2016 va aprovar 
les normes de regulació de l’assumpció per l’ajuntament de les tarifes meritades per 
usuaris de la Residència i Centre de dia municipals, com a desplegament de la clàusula 
18 del plec de clàusules administratives particulars de la concessió de la Residència i 
Centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages.   
 
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 2019  hi ha prevista consignació a la partida  3323148002 “Ajuts 
individualitzats residència de gent gran”. 
 
Quart.- 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 a les normes de 
regulació de l’assumpció de les tarifes meritades pels usuaris de la residència i el centre 
de dia, aprovades per la Junta de Govern Local en data 5 de setembre de 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: Alcalde 
Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
Numero decret: 2015-0555 
Publicació al BOPB: 27/07/2015 
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L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent. 

S’ACORDA: 

Primer.-  Aprovar  l’assumpció per part de l’ajuntament de les tarifes meritades per 
usuaris de la residència d’avis i el centre de dia municipal per un valor de 
332,62€/mensuals i per a exercicis posteriors sempre i quan es doti al pressupost 
vigent en cada moment l’aplicació pressupostaria corresponent i no es compleixin cap 
dels supòsits del punt 9 .  Pèrdua i/o finalització del dret de  “ LA REGULACIÓ  DE 
L’ASSUMPCIÓ PER L’AJUNTAMENT DE LES TARIFES MERITADES PER USUARIS 
DE LA RESIDÈNCIA I EL CENTRE DE DIA MUNICIPALS, COM DESPLEGAMENT 
DE LA CLÀUSULA 18 DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DE LA CONCESSIÓ DE LA RESIDÈNCIA I DEL CENTRE DE DIA 
MUNICIPALS DE LA GENT GRAN DE SANT FRUITÓS DE BAGES i amb càrrec a la 
partida 3323148002 “Ajuts individualitzats residència d’avis”. 

 
DESDE FINS DNI IN AO AF CP QO 

08/03/2019  39259910Z
XXX 

13501,04€/a-
20%/12=900,06
€/m 

426,12
€/m 

0,00€/m 1658,8€/m 332,62€/m 

 

TOTAL   ASSUMPCIÓ  MENSUAL           332,62€ 

 
IN = Ingressos anuals – 20% per despeses personals bàsiques 
AO = Ingressos d’altres organitzacions 
AF = Aportacions de la família 
CP = Cost de la plaça 
QO = Quantitat atorgada (mensual) 

 
Autoritzar i  disposar el pagament de quantitat de 332,62€/mensual a l’empresa 
concessionària L’Onada S.L. Per part de la empresa concessionària caldrà presentar la 
corresponent justificació on constarà el corresponent endós fet per cadascun dels 
usuaris i el compte justificatiu. El pagament es farà efectiu un cop s’hagi aprovat la 
justificació aportada per part de l’empresa concessionària. 
 
El procediment per a fer el pagament es l’indicat en la Clàusula 18 del Plec de Clàusules  
Administratives Particulars de la concessió de la Residència i Centre de Dia.  
 
Segon.- Aprovar que l’aportació de la usuària sigui de 900,06€/mes des del 08/03/2019. 
 
Tercer.- Aprovar que en cas de modificació del grau de dependència s’haurà de revisar 
l’aportació per part de la usuari i en conseqüència la quantia d’aportació per part de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix als serveis 
d’Intervenció i Tresoreria municipals, per al seu coneixement i efectes. 
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Cinquè.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
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. Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 587/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 1510/2019). 
 
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 
 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
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PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 284,98€ 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 

20/2019 20/2019 39.332.455-
VXXX 

284,98€ Subministres  Efectiu 

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

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

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
7 ÀREA D’ENSENYAMENT 
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7.1. Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori, curs 2018-2019 (exp. 706/2019) 
 
1. El Consell Comarcal del Bages, té delegades mitjançant conveni subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb data 10 d’octubre de 
2016, les competències, entre d’altres, de la gestió del  servei de transport escolar en 
l’àmbit de la comarca, d’acord amb el Decret 161/96 de 14 de maig, regulador del servei 
de transport escolar.   
 
A partir d’aquestes competències i d’acord amb el Decret 161/1996, de 14 de maig, el 
Consell Comarcal del Bages podrà dur a terme la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori i/o la col·laboració en el finançament del mateix. 
 
2. El Consell Comarcal del Bages com l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, venen 
col·laborant en el manteniment del transport escolar no obligatori, que trasllada des el 
seu nucli de residència als alumnes d’educació obligatòria, als centres educatius del 
municipi: l’ IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig. 
 
3. En data 19 de març de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-1790), s’ha rebut del 
Consell Comarcal del Bages el conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages 
que es desplacen a l’institut Gerbert d’Aurillac, a l’escola Monsenyor Gibert i a l’escola 
Pla del Puig, curs 2018-2019.  
 
S’acompanya de la relació d’alumnes residents a Sant Fruitós de Bages, La Rosaleda, 
Les Brucardes i Pineda i Torruella de Baix, matriculats l’IES Gerbert d’Aurillac (39 
alumnes) , a l’escola Monsenyor Gibert (49 alumnes) i a l’escola Pla del Puig (27 
alumnes). 
 
4. L’esmentat conveni recull el cost del servei per al curs escolar 2018-2019 i els 
percentatges d’aquest cost per el Consell Comarcal del Bages que assumeix el 70%, el 
30% restant és assumit per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
El cost del servei per al curs escolar 2018-2019: 77.788,96 euros. 
 
Aportació del Consell Comarcal del Bages (70%): 54.452,27 euros. 
Aportació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (30%) : 23.336,69 euros. 
 
5. Al pressupost de l’exercici9, partida 38.324.46501 (conveni transport escolar), existeix 
crèdit suficient i conforme, per atendre les despeses derivades de l’aportació que el 
conveni preveu per l’Ajuntament. 
 
6. Atès que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada següent: 
 
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents  
 
 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages, que es 
desplacen als centres educatius IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i 
Escola Pla del Puig, curs 2018-2019, conforme amb el text de que s’annexa al present. 

 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 23.336,69 euros amb càrrec a 
la partida 38.324.46501 (conveni transport escolar) del pressupost vigent, a favor del 
Consell Comarcal del Bages, que es distribuirà de la següent manera: 
 

- 1a aportació d’11.668,35 euros: a la signatura del conveni 
- 2a aportació d’11.668,35 euros: durant el mes de juny de 2019 

 
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages i a l’àrea d’Intervenció 
i Tresoreria municipal, 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. 

 
ANNEX – Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei del transport 
escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de 
Bages que es desplacen a l’Institut Gerbert d’Aurillac, a l’Escola Monsenyor Gibert 
i a l’escola Pla del Puig, durant el curs 2018-2019. 
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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 
 
 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S2 Aprovació del contracte menor dels serveis vinculats a l’Edició núm. 16 de 
la col·lecció de contes Sala i Ricardis  (exp. 747/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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 
 
 
Primer. Vist els informes proposta de contracte menor que s’adjunten 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. Atès que enguany Sant Jordi és l’endemà del dilluns de pasqua, i la presentació 
del conte s’ha avançat fins al dia 12 d’abril de 2019. Donat que la propera Junta de 
Govern Local no és prevista fins el dia 15 d’abril de 2019, cal avançar-ho també. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
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- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
Cinquè. La urgència es justifica perquè està prevista l’entrega dels dos equips de 
càrrega al llarg de la setmana del 15 d’abril, i és per aquest motiu que és imprescindible 
d’executar de forma prèvia la resta de treballs elèctrics per a l’alimentació dels nous 
punts de recàrrega, així com l’obra civil vinculada. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor dels serveis vinculats a l’edició núm. 16 de la 
col·lecció contes de Sala i Ricardis, per import de 7.726,88 € (IVA inclòs), d’acord amb 
allò indicat en els informes proposta que consten com a annex, i assumir íntegrament el 
contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor, amb el següent desglos: 
 

Concepte Adjudicatari Import 
IVA exclòs 

Import 
IVA Inclòs 

Maquetació i disseny  conte 
“Sala i Ricardis i l’Express 
d’Orient 

Josep Creus García 2.400,00 € 2.904,00 € 

Edició i maquetació de conte 
per colorejar 

Josep Creus García 620,00 € 750,20 € 

Il·lustració conte Sala i Ricardis  Galdric Sala Descals 2.300,00 € 2.300,00 € 

Impressió conte Difoprint SL 1.704,50 € 1.772,68 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.726,88 € (IVA inclòs) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 32 330 22799 (Altres treballs cultura). 
 
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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ANNEX. INFORME 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3 Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 19014023) (exp. 755/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
 
Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió 
Tributària(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 
19014023 de 8 de març de 2018 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora 
els següents expedients: 
 

- referits a la infracció consistent en no identificar el conductor del vehicle en el 
moment de la infracció, havent estat requerit (LSV 11.01.A.1): 

-  

Expedient Matricula Titular 
Import de la 

sanció 

1800000332 8533-BMSXXX 
Herrera Corral, 

CarlotaXXX 
600€ 

    

 
L’incompliment de l’obligació del titular d’identificar al conductor és una infracció molt 
greu prevista a l’article 77.j del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat 
vial. 
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De conformitat amb el previst a l’article 80.2.b del Reial Decret Legislatiu 6/2015, la multa 
per la infracció prevista a l’article 77.j serà el doble de la prevista per la infracció 
originària que la va motivar, si la infracció és lleu, i el triple, si la infracció es greu o molt 
greu. En relació aquest expedient la sanció és el triple respecte l’expedient originari que 
consta a l’aplicació informàtica: 
 

 

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

dades personals i garantia dels drets digitals) 

 

 
A partir de les dades que consten a l’aplicació WTP respecte a l’expedient sancionador 
tramitat contra el titular identificat al referit llistat es desprèn que la denúncia formulada 
pels agents de l’autoritat ha estat notificada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament, 
sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat al·legacions o s’hagi procedit 
al pagament potestatiu i voluntari de les quanties corresponents a la infracció 
denunciada. 
 
Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 
06/2015, de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden 
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen 
l’article 93 del RD legislatiu 06/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994, 
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora. 
 
Quart. Vist el que disposen els articles 67 i 69 de RD legislatiu 06/2015, l’article 14 del 
RD 320/1994 i resta de normativa concordant. 
 
Cinquè. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al 
contingut mínim de les resolucions administratives. 
 
Sisè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en Junta de 
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Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 

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

És urgent la seva aprovació ja  que la data límit de tramitació és el 4/03/2019. 

 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Imposar al titular/conductor que s’inclou a l’annex, segons relació número 
19014023 que incorpora a l’expedient 1800000332 i que ha estat generada per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa en 
les quanties que figuren en aquest document, per infracció de les normes contingudes 
al RD legislatiu 06/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament 
General de Circulació.  
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució 
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de 
la multa en període voluntari.  
 
TERCER.- Declarar que contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, 
pot ser interposat recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació o, alternativament, recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs de reposició s’entendrà 
desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes des de la data d’interposició. En 
aquest darrer cas el termini per a la presentació del recurs contenciós administratiu és 
de sis mesos des de la data en què s’ha d’entendre desestimat de forma presumpta.  
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 

 

 
ANNEX.  
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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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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S4 Aprovació del contracte menor per a l’execució dels treballs elèctrics i obra 
civil necessària vinculats al contracte de subministrament i servei de dos equips 
de càrrega per a vehicles elèctrics de corrent continua als polígons industrial Casa 
Nova (Cr. Montsant, 18-24) i Sant Isidre (Cr. Aneto, 2-12) (exp. 967/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
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. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 18 de març de 
2019, va acordar aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament i servei d’estudi 
de dos equips de càrrega de corrent contínua per a vehicles elèctrics a l’empresa 
ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL per un import total de 58.806,00 € (IVA 21% 
inclòs), en base al lot 8.1 de l’Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) – Consorci Català pel Desenvolupament Local (CDDL). 
No obstant, la citada contractació efectuada per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) tan sols inclou el subministrament dels equips de càrrega, i els treballs tècnics 
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de legalització per a la seva correcta posta en marxa i inscripció de la instal·lació 
elèctrica al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya 
(RITSIC), per tant no inclou la resta de treballs elèctrics i obra civil necessària per a la 
correcta connexió i posada en funcionament dels equips de càrrega. 
 
Per aquest motiu, s’intrueix la present proposta de contractació de la resta de partides 
d’execució d’obra, principalment destinades a treballs elèctrics per a l’alimentació dels 
nous punts de recàrrega, així com l’obra civil vinculada, per tal d’efectuar el conjunt de 
treballs restants necessaris per a la correcta connexió i posada en funcionament dels 
nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, en base a la “Memòria tècnica valorada 
d’instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics als polígons industrials 
Casa Nova i Sant Isidre”, redactada per l’enginyer municipal en data març de 2019.  
 
En aquest sentit, es va fer arribar a diferents licitadors la citada memòria tècnica, per tal 
de què preparessin la seva millor oferta en un termini màxim d’una setmana que va 
finalitzar el passat dimecres 13 de març de 2019. No obstant, dels quatre licitadors 
sol·licitats, tan sols es va presentar una única oferta. Per a la qual cosa s’atorgà un 
termini complementari fins el passat divendres 22 de març de 2019. Tanmateix, tan sols 
es va presentar una segona oferta (menys avantatjosa que la primera), mentre que els 
altres dos licitadors no presentaren oferta, excusant un dels quals la no presentació 
degut al volum de feina que disposaven.  
 
D’acord amb l’anterior, està prevista l’entrega dels dos equips de càrrega al llarg de la 
setmana del 15 d’abril, i és per aquest motiu que és imprescindible d’executar de forma 
prèvia la resta de treballs elèctrics per a l’alimentació dels nous punts de recàrrega, així 
com l’obra civil vinculada. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
Cinquè. La urgència es justifica perquè està prevista l’entrega dels dos equips de 
càrrega al llarg de la setmana del 15 d’abril, i és per aquest motiu que és imprescindible 
d’executar de forma prèvia la resta de treballs elèctrics per a l’alimentació dels nous 
punts de recàrrega, així com l’obra civil vinculada. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de l’empresa S.Gol, S.L., per import 
de 24.927,04 € + 5.234,68 € d’IVA sent un total de 30.161,72 € (21% IVA inclòs), d’acord 
amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el 
contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 30.161,72 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 15.433.61930  Actuació modernització polígons. 
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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  
 
 
S5 Aprovació de la despesa i programa de setmana de la gent gran 2019  (exp. 
682/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
Primer. Vist l’informe proposta de contractes de serveis privats referents a les actuacions 
que es desenvoluparan en el marc de la setmana de la gent gran 2019, per un import 
total de 7.454,62 €, els quals s’adjunten com a annex al present (veure annex 1).  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
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contractes menors. 
 
Tercer. Vist que l’execució d’aquests actes es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 33 338 22699, si bé aquesta es objecte de la modificació de 
pressupost número 7/2019 que es sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern Local de 
1.04.2019. 
 
Quart. Atès que els actes de la setmana de la gent gran comencen el proper dia 8 d’abril 
de 2019, no es fa possible esperar a la Junta de Govern Local prevista. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.7.2015  
 
Sisè. La urgència es justifica perquè els actes de la setmana de la gent gran comencen 
el dia 08 d’abril i no es pot esperar a la propera Junta perquè ja  s’hauria realitzat 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats dins dels actes de la setmana de la gent 
gran 2019 (annex 1). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa que comprèn la setmana de la gent gran 2019, 
segons la programació aprovada, per un import total de 7.454,62 €, dels quals un total 
de 7.254,62 corresponen a despeses segons pressupostos obrants a l’expedient, 
mentre que l’import restant de 200,00 € correspon a despeses aproximades majorment 
derivades de la compra d’aliments i regals, i que estan subjectes a varis proveïdors i 
imports per confirmar, de les quals es fan sengles Reserves de crèdit pressupostari 
(RC), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33 338 22699, Despeses de la setmana 
de la Gent gran, que es farà efectiu amb càrrec al pressupost 2019. 
 
Tercer. L’import total de la despesa del punt segon, es desglossa en els següents 
contractes de serveis privats i altres contractes menors necessaris pel desenvolupament 
dels actes compresos en la setmana de la gent gran 2019: 
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Quart. Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la Llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’aprovació de la 
modificació de crèdit del pressupost municipal 7/2019 (expedient 728/19), la qual es 
sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern Local de 1.04.2019. 
 
Cinquè. La notificació dels present acord als adjudicataris tindrà els efectes de 
formalització del contracte i de comptabilització de la despesa per a les fases A i AD.  
 
Sisè. 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. 
 
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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  
S6 Aprovació del contracte per la gestió de l’àrea de compostatge vegetal de 
Sant Fruitós de Bages, emmarcada en el Projecte d’Economia Circular promogut 
des del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  
(exp. 737/2019) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
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. El Projecte d’economia biocircular, promogut des de la Regidoria de Medi 
Ambient, en què es troba emmarcat aquest servei, es va iniciar el proppassat 25/03/2019 
i, en conseqüència, es fa necessari iniciar aquest servei en data 05/03/2019, primer dia 
previst al contracte per iniciar les tasques associades al servei i necessàries per al 
correcte desenvolupen del citat projecte. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
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- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
Cinquè. La urgència es justifica perquè el Projecte d’economia biocircular, promogut des 
de la Regidoria de Medi Ambient, en què es troba emmarcat aquest servei, es va iniciar 
el passat 25/03/2019 i, en conseqüència, es fa necessari iniciar aquest servei en data 
05/03/2019, primer dia previst al contracte per iniciar les tasques associades al servei i 
necessàries per al correcte desenvolupen del citat projecte. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per la gestió de l’Àrea de compostatge 
vegetal de Sant Fruitós de Bages, a favor de l’empresa CESPA Jardineria S.L., per 
import de 8.658,00 € (IVA exclòs) més 1.818,18 d’IVA sent un total de  10.476,18 € (21% 
IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i 
assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.476,18€ (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 24 170 22699 Altres despeses de Medi Ambient. 
 
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  
 
 
S7. Aprovació inicial del Projecte executiu per la transformació de l’antic 
Ajuntament en casal d’entitats i Jutjat de Pau (563/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
 
Primer. En data 16 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local, va aprovar i adjudicar 
el contracte de serveis per la redacció del Projecte executiu per la transformació de 
l’antic ajuntament en casal d’entitats i Jutjat de Pau, per un import de 8.938,84 € (IVA 
exclòs), a favor del Sr. Xavier Gelonch Pifarré. 
 
Segon. Vist que l’adjudicatari va presentar per registre d’entrada el Projecte bàsic i 
d'execució per la transformació de l’antic Ajuntament en casal d’entitats i Jutjat de Pau 
a Sant Fruitós de Bages (reg. d’entrada telemàtic 2018-E-RC-3246 de 15 de juny). 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data  27 de març de 2019 (annex 
1) i de l’enginyer municipal de data 29 de març de 2019 (annex 2) els quals informen 
favorablement per l’aprovació inicial del projecte esmentat, si bé amb consideracions, 
en el ben entès que per l’aprovació definitiva caldrà incorporar, per part del redactor, les 
consideracions tècniques de detall especificades en els esmentats informes. 
 
Quart. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 
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Cinquè. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d'execució per la transformació de l’antic 
ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages, presentat per 
Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré, arquitecte, amb les consideracions contingudes en els 
informes adjunts, i amb un pressupost d’execució per contracte dels treballs total previst 
de 682.300,68 € (21% IVA inclòs), amb el següent detall: 

 

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament (seu electrònica), d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Sol·licitar al tècnic redactor del Projecte que incorpori les consideracions 
tècniques especificades en l’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de març de 
2019 i en l’informe de l’enginyer municipal de 29 de març de 2019 els quals s’adjunten 
en annexos 1 i 2, al present acord. A més, si s’escau, el projecte haurà d’incorporar les 
modificacions que puguin derivar-se de les al·legacions que es puguin presentar. 
 
Quart. Sol·licitar informe de prevenció d’incendis a la Regió d’Emergències Centre de la 
direcció general de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya en compliment de l’article 22 de la Llei 3/2010. 
 
Cinquè. Establir els efectes d’una comunicació prèvia per a l’exercici de l’activitat d’acord 
amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i l’estipulat a l’ordenança d’intervenció municipal 
ambiental, de seguretat i salut pública, a la finalització de les obres. 
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Sisè. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria, als  Serveis Tècnics 
municipals, al tècnic de cultura, al redactor del projecte i al Jutge de pau 
 
Setè. Declarar que: 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

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

 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 27 de març de 2019 
Annex 2: Informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data 29 de març 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  
 
S8. Aprovació de l’adjudicació per l’execució conjunta de les següents obres 
ordinàries: Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines a la N-141c; Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al PK. 5+470 de la N141c; Millora d’un tram del Camí Ral (EXP. 
1757/2018) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
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  
 
Primer. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia 2019-0144, de data 8 de febrer de 2019, 
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació ordinària per 
l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de parades d’autobús i 
obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c; Construcció d’un 
pas de vianants semaforitzat al PK 5+470 de la N-141c; Millora d’un tram del Camí Ral. 
 
Segon. Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 4 
de març de 2019, i es va presentar al procediment l’empresa Excavacions Vilà Vila, S.A., 
en data 4 de març de 2019 i amb registre d’entrada E/000872-2019, d’acord amb el 
certificat de data obrant en l’expedient. 
 
Tercer. En data 14 de març de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
dels sobres, acordant-se elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del 
contracte de referència, a favor de l’empresa Excavacions Vilà Vila, S.A., prèvia 
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presentació de la garantia definitiva, i prèvia comprovació, per part dels serveis tècnics 
municipals, que la oferta presentada s’adeqüi al projecte tècnic (s’adjunta l’acta de la 
reunió de la citada mesa de contractació) 

 
Quart. En data 15 de març de 2019 es va requerir a la citada empresa, la presentació 
de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria en data 21 de març de 
2019, mitjançant aval bancari de l’entitat Caixabank, SA, inscrit en el Registre Especial 
d’Avals amb el número 9340.03.2054265-35. 
 
Cinquè- Vist que entre les obres adjudicades les relatives a la reforma de parades 
d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c 
l’execució de les citades obres són urgents d’executar, atès que la Junta de Govern 
Local de 18.03.2019 ha adjudicat el contracte de subministrament de les marquesines 
pròpiament. És necessari per tant que en el moment de rebre les marquesines l’obra 
civil d’adequació estigui ja executada donada la manca d’espai per emmagatzemar-les 
fins a la seva instal·lació. Així mateix les obres de millora d’un tram del Camí Ral 
disposen per al seu finançament d’un ajut en el marc del Programa complementari per 
a la modernització de polígons de la Diputació de Barcelona, sent necessari portar a 
terme la seva execució per tal de poder justificar-ne les despeses.  
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
ACORDS: 
 
Primer Adjudicar a l’empresa Excavacions Vilà Vila S.A., amb CIF A59105486, el 
contracte per l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de parades 
d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c; 
Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470 de la N-141c; Millora d’un 
tram del Camí Ral, per un import de 87.952,51 €, més 18.470,03 €, total de 106.422,54 
€ (IVA inclòs) i disposar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostaries: 
 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22 442 61915 Instal·lació de 
marquesines de bus al nucli 

2019 33.380,10 € 

22 150 61926 Pas de vianants ctra. de 
Vic i semaforització 

2019 22680,00 € 

15 433 61930 Actuació modernització 
polígons 

2019 50.362,44 € 

 
Segon. 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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Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics 
municipals i a la intervenció-tresoreria. 

 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
 

Annex 1- Acta de la mesa de contractació de 14 de març 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  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:07 hores.” 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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