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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 20 de maig de 2019, és el següent :  

 

“JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

Núm.: ........................................ 14/2019 

Caràcter: ............................... Ordinària 

Data: ...................... 20 de maig 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. 

 

Excusen la seva assistència: -  

 

També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés. No 

obstant, el Sr. Huerta s’incorpora durant la deliberació del punt 10.1. 

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 20 de maig 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.  

 

Es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

  

1 ÀREA DE SECRETARIA   

1.1 Aprovació de la pròrroga del contracte de cessió d’ús 
temporal de l’immoble situat al carrer Àngel Guimerà 
núm. 7 de Sant Fruitós de Bages, per a destinar-lo a 
aparcament públic 

1044/2019 5 

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

  

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 6 
de maig de 2019 i la sessió extraordinària de 13 de 
maig de 2019. 

981/2019 
1031/2019 

7 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 8 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

  

4 ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial 87/2019 12 

5 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

5.1 Declarar deserta una de les places de tècnic/a superior 
arquitecte/a. 

972/2018 18 

6 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 Acceptació de subvenció de concessió directa que 
atorga la Diputació de Barcelona, per al finançament 
del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

1077/2019 19 

6.2 Renuncia a l’autorització de parada de venda al mercat 
de venda no sedentària 

1012/2019 21 

6.3 Acceptació del recurs Accions innovadores per a la 
creació i millora de productes turístics atorgat en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

183/2019 23 

6.4 Acceptació del recurs Comerç, fires i mercats de 
venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 
habitants atorgat en el marc del Catàleg de Serveis de 

183/2019 25 
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l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” 

7 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7.1 Resolució desestimant les al·legacions presentada pel 
conductor del vehicle amb imposició de sanció per 
infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial. 

1006/2019 26 

7.2 Atorgament de llicència per a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos 

992/2019 29 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

8 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8.1 Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector de 

sòl urbanitzable delimitat Pineda IV 

632/2018 31 

9 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

9.1 Atorgament de llicència urbanística 1607/2018 33 

9.2 Aprovació definitiva del Projecte constructiu de la 
rampa d'accés a la Passarel·la ubicada al barri de la 
Rosaleda 

1006/2018 37 

10 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS    

10.1 Aprovació de la pròrroga del contracte de servei 
d’inspecció i control de gestió del servei públic de 
recollida de residus i neteja viària al municipi de Sant 
Fruitós de Bages 

1514/2016 43 

10.2 Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA 
resoltes en l’àmbit de la gestió administrativa del 
cementiri municipal 

1103/2019 45 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

11 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

11.1 Concessió d’ajudes d’urgència social 967/2019 
1043/2019 

49 

11.2 Concessió d’ajudes d’urgència social 1075/2019 50 

11.3 Concessió d’ajudes d’urgència social 1098/2019 52 

11.4 Concessió d’ajudes per llibres de text i material 
escolar. 

955/2019 53 

11.5 Denegació d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS 1041/2019  54 

11.6 Dació de compte a la Junta de Govern Local dels 
atorgaments de targetes d'aparcament per a 
discapacitats, resolts per  TA10 

1110/2019 56 

12 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 4 de 118 
 

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 

 

12.1 Aprovació de contracte menor per la prestació del 
servei d’edició del programa i cartell de la Festa Major 
d’Estiu 2019 

1050/2019 57 

13 ÀREA D’ESPORTS   

13.1 Aprovació de les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament dels reconeixements dels Premis SFB 
Esport 2019 

1023/2019 63 

13.2 Autorització per celebració de pedalada familiar de 
l’Ampa Ceip Flama. 

1000/2019 67 

13.3 Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 
2019, mitjançant l’aprovació de la pròrroga del 
Conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2017 entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Societat de 
Caçadors de Sant Fruitós 

344/2019 71 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

S1 Resolució desestimant les al·legacions presentades 

pel conductor del vehicle amb imposició de sanció per 

infracció de la normativa de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat vial. 

535/2019 74 

S2 Concessió de llicència de gos potencialment perillós 849/2019 81 

S3 Aprovació de la liquidació del pressupost 2018 439/2019 85 

S4 Aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament 

d’autoritzacions per a la utilització privativa de llocs de 

venda no sedentària als mercats setmanals  de Sant 

Fruitós de Bages i Torroella de Baix 

1121/2019 92 

S5 Esmenar la redacció en l'aprovació de bases 

específiques de vàries places 

991/2019 97 

S6 Adhesió a  l’acord marc del servei d'assegurances de 

danys a edificacions i instal·lacions (Exp.2017.06); i a 

la segona pròrroga de l'acord marc del servei 

d'assegurances, Lot 6 (Exp. 2015.04) de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. 

1093/2019 109 

S7 Declarar deserta la licitació del servei de manteniment 

de l’aigua de les piscines 

903/2019 114 

S8 Revisió de les condicions econòmiques del contracte 

de cessió d’ús de l’Ajuntament relativa a l’habitatge 

531/2018 116 
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d’inserció situat a C/Sallent, 35 3r 1a de Sant Fruitós 

de Bages 

 

 

ASSUMPTES 

 

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

Junta de Govern Local.   

  

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  

1. ÀREA DE SECRETARIA  

 

1.1. Aprovació de la pròrroga del contracte de cessió d’ús temporal de 

l’immoble situat al carrer Àngel Guimerà núm. 7 de Sant Fruitós de Bages, 

per a destinar-lo a aparcament públic (EXP. 1044/2019) 

 

1- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en l’exercici de les competències que legalment 

té atribuïdes sobre mobilitat i ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies 

urbanes, amb la finalitat d’evitar problemes de circulació, va buscar immobles sense 

edificar en varis llocs del nucli urbà que compleixin amb els requisits per tal que, 

provisionalment, es poguessin utilitzar alternativament com aparcaments. 

 

2- Amb aquesta finalitat, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12 de desembre de 2012 va 

aprovar la documentació tècnica redactada pels serveis tècnics municipals que conforma 

el Pla d’aparcaments públics, publicant dita aprovació en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona de 11 de febrer de 2013. 

 

3- Vist el contracte de cessió d’us temporal dels l’immobles situats al carrer Àngel Guimerà, 

núm.7 amb referencia catastral núm. 6227404DG0262N0001DU, i Avinguda Jaume I amb 

referencia catastral núm. 6327801DG0262N0001JU, propietat de l’entitat Sociedad de 

Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, S.A (Sareb) amb CIF 

número A-86.602.158, per a destinar-lo provisionalment a aparcament de vehicles, 

formalitzat en document administratiu en data 6 de juny de 2013. 

 

4- Atès que en la clàusula segona es disposa que “la durada del present contracte s’ha 

convingut pel termini de dos anys, a partir del afirma del present. Transcorregut dit termini 

es prorrogarà per terminis d’igual durada, fins a un màxim de 4 anys o termini superior si 

el Ple municipal autoritza la seva pròrroga, fins a la data que fixi l’esmentat acord de ple.” 
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5- Vist l’informe emès per la interventora municipal 108.2019 de data 15 de maig de 2019 

obrant en l’expedient, el qual conté objeccions en el sentit que el preu del lloguer no hauria 

de vincular-se al pagament de l’Impost de béns Immobles o altres impostos o taxes sobre 

l’objecte d’arrendament en base a l’article 8 de la llei 58/2003 General Tributària. També 

hi ha objecció en el sentit que el preu del contracte hauria de ser un preu cert, expressat 

en euros (art. 102 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic).  

 

Tot i així, s’ha de realitzar la pròrroga del present contracte ja que l’Ajuntament necessita 

disposar d’aquest terreny per tal de garantir la mobilitat i ordenació del trànsit de vehicles 

i de persones en les vies urbanes, amb la finalitat d’evitar problemes de circulació. Alhora, 

s’ha incoat procediment de revisió del contracte d’arrendament per tal de fixar un preu cert 

a la cessió de l’aparcament que no consisteixi en la bonificació d’un impost.  

 

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

- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament 
- Data delegació: 22.06.2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga, per quatre anys més, del contracte de cessió d’us temporal 

dels immobles situats al carrer Àngel Guimerà, núm.7 amb referència cadastral núm. 

6227404DG0262N0001DU, i Avinguda Jaume I amb referència cadastral núm. 

6327801DG0262N0001JU, propietat de l’entitat Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de Reestructuración Bancaria, S.A (Sareb) amb CIF número A-86.602.158, 

per a destinar-lo provisionalment a aparcament de vehicles, formalitzat en data 6 de juny 

de 2013.  

 

Segon.- Aprovar i autoritzar la despesa derivada de l’execució del present acord, amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària número 14 150 20000  “lloguers sòl urbà, terrenys i 

altres”, si condicionada a l’existència de crèdit adequat i  suficient pel que fa als exercicis 

2020 a 2023. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 

de Reestructuración Bancaria, S.A (Sareb), així com comunicar-ho a la Intervenció-

Tresoreria municipal. 

 

Quart.- Declarar que: 

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

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

 

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

Govern Local celebrada el 6 de maig de 2019 i la sessió extraordinària de 13 

de maig de 2019 (EXP. 981/2019 i 1031/2019) 

 

 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

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

 

2019-
0604 

30/04/2019 
7:37 

1582/2016 Denegació devolució de garantia obres office 

2019-
06051 

30/04/2019 
13:17 

899/2019 Llicències i comunicacions d'obra menor - enrajolar pati 

2019-
0606 

30/04/2019 
13:18 

1502/2017 Aprovació de l’acta de recepció del contracte per la 
instal·lació de mòdul prefabricat de lavabo públic de neteja 
automàtica. 

2019-
0607 

30/04/2019 
16:11 

909/2019 Aixecament de Reparament BUSTIA POSTAL 

2019-
0608 

30/04/2019 
16:13 

963/2019 Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA D'OFICIALS 
1a brigada d'obres per procediment d'urgència. 

2019-
0609 

30/04/2019 
16:14 

974/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a l'expedient nº 
974/2019 de relació de factures, número de relació 
O/2019/80 

2019-
0610 

02/05/2019 
7:31 

1019/2018 Ordre d'execució d'obres per deficiències en immobles 

2019-
0611 

02/05/2019 
7:39 

875/2019 Contractació com a oficial 2a brigada d'obres per superació 
procés selectiu. 

2019-
0612 

02/05/2019 
7:40 

983/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió 
Informativa de Promoció del Territori de 2-5-2019 (2ª 
sessió) 

2019-
0613 

02/05/2019 
8:43 

985/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió 
Informativa de Presidència de 2-5-2019 (2ª sessió) 

2019-
0614 

02/05/2019 
12:46 

954/2019 Modificació puntual del POUM de Manresa - parc 
tecnològic 

2019-
0615 

02/05/2019 
19:24 

981/2019 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de 6-5-19 

2019-
0616 

02/05/2019 
19:53 

989/2019 Col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en 
el Concert d’Anaïs Vila 

2019-
0617 

02/05/2019 
20:43 

539/2019 Aprovació despesa de la nòmina corresponent al mes de 
MARÇ 2019 

2019-
0618 

03/05/2019 
7:21 

1557/2018 Aprovació de l’acta de recepció de les obres per la 
reparació de la via pública i de protecció ambiental. 

2019-
0619 

03/05/2019 
7:23 

1809/2018 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte per 
l’execució de les obres contingudes en el projecte bàsic i 
d’execució de casal de joves a la planta semisoterrani del 
centre cívic nexe. 

                                                           
1 Diligència per fer constar error en peu de signatura 
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2019-
0620 

03/05/2019 
7:33 

1573/2016 Aprovació de l’ampliació del pla de desplegament de fibra 
òptica i atorgament de llicència urbanística i ocupació del 
domini públic associats. 

2019-
0621 

03/05/2019 
7:39 

987/2019 Modificació de crèdit 12/2019 incorporació de romanents 
de crèdit, transferències dintre el mateix grup de funció i 
crèdits ampliables. 

2019-
0622 

03/05/2019 
7:41 

969/2019 Nomenament interí per substitució baixa per incapacitat 
temporal. 

2019-
0623 

03/05/2019 
10:07 

951/2019 Aprovació de les indemnitzacions per la participació en 
diferents tribunals de selecció de l'Administració Local. 

2019-
0624 

03/05/2019 
10:18 

1502/2017 Aprovació de la factura corresponent al subministrament i 
instal·lació d’un  lavabo públic a la Plaça Onze de 
Setembre. 

2019-
0625 

03/05/2019 
11:27 

884/2015 Substitució d'alcalde per absència 

2019-
0626 

06/05/2019 
10:45 

277/2019 Llistat per el cobrament del servei de teleassistència mes 
d'abril. 

2019-
0627 

06/05/2019 
12:50 

947/2019 Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 9-5-19. 

2019-
0628 

06/05/2019 
12:50 

1001/2019 Autorització d'ús pista escola M.Gibert per part AMPA Pla 
del Puig (partit futbol sala amistós). 

2019-
0629 

06/05/2019 
12:50 

965/2019 Decret celebració Dia Internacional dels Museus. 

2019-
0630 

06/05/2019 
13:32 

752/2019 Decret d'esmena de Decret 2019-0576 sobre liquidació 
Taller de memòria 2018-2019. 

2019-
0631 

06/05/2019 
13:33 

1375/2016 Aprovació 2a certificació d’obra i la factura corresponent, 
relatives als treballs realitzats de les obres 
complementàries segons modificat. 

2019-
0632 

07/05/2019 
9:27 

52/2019 Aprovació del reconeixement d’obligacions i ordenació del 
pagament corresponents als lloguers que ocupen diferents 
serveis municipals. 

2019-
0633 

07/05/2019 
9:29 

964/2019 Nomenament interí administrativa atenció ciutadana. 

2019-
0634 

07/05/2019 
10:34 

1004/2019 Denúncies de trànsit relació 19024314 

2019-
0635 

07/05/2019 
10:41 

1374/2017 Instrucció de registre de personalitats que reben el llibre 
"Imatges d'Alger". 

2019-
0636 

07/05/2019 
10:57 

693/2019 Renúncia voluntària d'Úrsula Losada a ser nomenada 
auxiliar biblioteca. 

2019-
0637 

07/05/2019 
12:01 

973/2019 Redistribució funcions personal. 

2019-
0638 

08/05/2019 
10:55 

988/2019 Nomenament d'auxiliar biblioteca per superació procés 
selectiu. 
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2019-
0639 

08/05/2019 
14:44 

1297/2018 Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius del servei 
de llar d’infants corresponent al mes de maig de 2019. 

2019-
0640 

08/05/2019 
14:55 

1103/2015 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als 
membres de la Corporació i l’assignació mensual als grups 
municipals (ABRIL 2019). 

2019-
0641 

08/05/2019 
14:56 

290/2019 Llistat per el cobrament del servei d'atenció domiciliària 
mes d'abril. 

2019-
0642 

08/05/2019 
16:00 

1375/2016 Aprovació certificació d’obra i corresponent factura, 
relatives l’execució de les obres del Pont del carrer Lleida 
del modificat de projecte. 

2019-
0643 

09/05/2019 
9:58 

1022/2019 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte per 
l’execució de l’obra civil per la instal·lació del nou work out 
a la Rosaleda, ampliació del workout del Bosquet i per les 
actuacions de millora del parc infantil de la Natura. 

2019-
0644 

09/05/2019 
10:02 

1016/2019 Contractació com a oficial 2a dins PPO 2019 

2019-
0645 

09/05/2019 
10:06 

643/2019 Mural graffiti de benvinguda a l'entrada del poble. 

2019-
0646 

09/05/2019 
10:25 

884/2015 35a modificació del cartipàs del mandat municipal en 
matèries competència d de l'alcalde. 

2019-
0647 

09/05/2019 
10:36 

1005/2019 Autorització assistència  a cursos de formació per part de 
personal divers. 

2019-
0648 

09/05/2019 
10:42 

918/2019 Aixecament de Reparament Blipvert. 

2019-
0649 

09/05/2019 
17:29 

427/2019 Comunicacions de modificació substancial d'un establiment 
i/o un espectacle o activitat recreativa (Ecorail). 

2019-
0650 

09/05/2019 
17:34 

1025/2019 Denúncies de trànsit relació 19025056. 

2019-
0651 

09/05/2019 
17:42 

1632/2018 Canvi de torn per conciliació de la vida familiar. 

2019-
0652 

09/05/2019 
17:46 

1048/2019 Contractació PPO Agent cívic. 

2019-
0653 

09/05/2019 
17:46 

1015/2019 Contractació com a conserge dins PPO 2019. 

2019-
0654 

09/05/2019 
17:47 

1017/2019 Contractació com a oficial 1a electricista dins PPO 2019. 

2019-
0655 

09/05/2019 
17:48 

1019/2019 Contractació com a oficial 1a pintor PPO 2019. 

2019-
0656 

09/05/2019 
17:54 

791/2019 Aprovació de les factures de la Residència l’Onada pel 
servei de gestió de la residència i centre de dia de Sant 
Fruitós de Bages corresponents als mesos de març i abril. 

2019-
0657 

09/05/2019 
19:26 

1031/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de 
Govern Local de 13-5-19. 
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2019-
0658 

10/05/2019 
11:06 

145/2019 Modificació del contracte privat de creació artística 
multidisciplinar denominada “Els drets humans d’Abel 
Azcona". 

2019-
0659 

10/05/2019 
11:07 

959/2019 Retirada de vehicles abandonats. 

2019-
0660 

10/05/2019 
11:09 

941/2019 Aixecament de Reparament BRICDEU. 

2019-
0661 

10/05/2019 
11:11 

1045/2019 Autorització assistència a cursos de formació. 

2019-
0662 

10/05/2019 
11:13 

961/2019 Ordre d'execució estat deficitari de conservació parcel·la 
6140508DG0264S0001RE (polígon B1 S2). 

2019-
0663 

10/05/2019 
11:18 

760/2018 Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic 
vulnerat ( Plaça Arquitecte Armengou, 2 a les Brucardes). 

2019-
0664 

10/05/2019 
11:23 

1538/2018 Multes trànsit 2018 - remesa 18046127. 

2019-
0665 

11/05/2019 
10:41 

506/2018 Modificació de designacions de transmissors, 
representants i suplents per a Eleccions locals i al 
Parlament Europeu 2019. 

2019-
0666 

11/05/2019 
10:44 

1000/2017 Declaració de caducitat del procediment núm. 1000/2017 i 
el seu arxivament. 

2019-
0667 

11/05/2019 
10:45 

801/2019 Utilització per cessió d’ús de vehicles de propietat 
municipal a entitats locals. 

2019-
0668 

11/05/2019 
10:47 

65/2019 Dret d'accés a la informació pública. 

2019-
0669 

13/05/2019 
11:58 

897/2019 Contractació com a oficial 2a brigada d'obres per superació 
procés selectiu. 

2019-
0670 

13/05/2019 
12:44 

982/2019 Aprovació indemnitzacions per la participació en els 
tribunals de selecció de l'Administració Local. 

2019-
0671 

13/05/2019 
12:44 

1076/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a l'expedient nº   
/2019 de relació de factures, número de relació O/2019/89. 

2019-
0672 

13/05/2019 
12:44 

1063/2019 Aprovació de la baixa d’ordinal bancari. 

2019-
0673 

13/05/2019 
12:44 

452/2019 Aprovació de factures. Gestió cobrament places 
acreditades servei de residència assistida per gent gran 
atorgades per la Generalitat de Catalunya. 

2019-
0674 

13/05/2019 
13:25 

1869/2018 Aprovar la llista provisional admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i dates per 2 llocs d’agent cívic de 
piscines. 
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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 PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA  

 

4.1. Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial (EXP. 87/2019) 

 

Primer. En data 8 de gener de 2019 (RE 2019-E-RC-123) el Sr. XXX va presentar instància 

de reclamació de responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament per danys causats a 

vehicle de la seva propietat en data 05.01.2019, durant el desenvolupament de la 

cavalcada de reis al municipi.  

Segon. Mitjançant provisió d’instrucció de data 28 de gener de 2019 es va procedir a 
comunicar la inscripció de la reclamació que inicia el procediment a partir de la instancia 
presentada, designació d’instructor, informació sobre els efectes del silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessada a l’asseguradora municipal. 
 
Tercer. En data 18 d’abril de 2019 es va procedir a la emissió d’informe d’instrucció a 
efectes de formulació de proposta de resolució respecte a aquest procediment amb el 
següent contingut: 
 

“INFORME D’INSTRUCCIÓ. 
 
 
RECLAMACIÓ 
 

sol·licitant XXX NIF XXX 

reg. entrada 2019-E-RC-123 data 08/01/2019 

 
 
 
Antecedents 
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I. Formulació de reclamació. 
 
En data 8 de gener de 2019 va tenir entrada entrada al registre municipal la reclamació de 
responsabilitat patrimonial de l’administració formulada mitjançant instància presentada 
pel Sr. XXX. (inscrita amb número de registre 2019-E-RC-123). 
 
 

II. Nomenament d’instructora. 
 
Ostenta la qualitat d’instructora del present procediment la lletrada municipal que subscriu,  
conforme el previst al decret d’Alcaldia núm. 403 de 8 d’octubre de 2013. 
 
 

III. Informació sobre terminis i silenci administratiu i reconeixement de 
condició d’interessat a l’asseguradora municipal. 

 

Mitjançant provisió d’instrucció de data 28.01.2019 es va informar sobre els terminis per 

resoldre i notificar el procediment, efectes del silenci administratiu i reconeixement de la 

condició d’interessat a l’asseguradora municipal.  

 
 

IV. Ratificació de les dades aportades pel reclamant amb informació 
facilitada pels serveis tècnics municipals. 

 

A partir de la informació facilitada pel reclamant, la instrucció del procediment va sol·licitar 
informe al servei municipal afectat, que ha estat emès en els següents termes per part del 
tècnic de cultura: 
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A partir de la informació disponible, es procedeix a realitzar la següent valoració a efectes 
d’emissió de 
 
 
Proposta de resolució: 
 
 Fets Provats:  
 

• Resulta acreditada la producció d’un resultat lesiu patit per la part reclamant 
consistent en dany material sofert a un vehicle de la seva propietat que en data 
5 de gener de 2019 restava estacionat a la via pública, concretament al carrer 
Cervantes, com a conseqüència d’una actuació municipal indeguda en el 
decurs del trànsit de la comitiva de la cavalcada de reis. 

 
 Fonaments de dret i conclusions: 

L'article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regula que 

els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions públiques de totes 

les lesions que es produeixen en qualsevol dels seus béns i drets, a excepció dels casos 

de força  major, sempre que la lesió sigui conseqüència de funcionament normal o anormal 

dels serveis públics i que el particular no tingui el deure jurídic de suportar. 

Per tant, els requisits generals perquè neixi la responsabilitat patrimonial de I'administració 

són: 

a) L'efectiva realitat d'un dany avaluable econòmicament i individualitzable en relació amb 

una persona o un grup de persones, i que el particular no tingui obligació de suportar. 

b) Que aquest dany sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics. 

c) Que existeixi una relació de causalitat entre el fet imputable a l'Administració i el dany 

sofert, i que no es doni un supòsit de força major. 

d) Que el dany sigui antijurídic, que vol dir que el particular que el pateix no tingui el deure 

de suportar-ho. 

La càrrega de la prova correspon al reclamant, qui ha de provar concretament els següents 

extrems: 

a) Els danys o perjudicis produïts. 

b) Nexe causal entre els danys i el servei públic o l‘activitat de  l'Administració. 

El nexe causal s’acredita amb la demostració que el dany causat ha estat conseqüència 

del funcionament, normal o anormal dels serveis públics, en una relació directa, immediata 

i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui influir en el nexe. 
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En el cas que ens ocupa ha quedat demostrada la producció d’un dany com a 

conseqüència del funcionament anormal d’un servei municipal.  

Proposta de resolució  

Es proposa l’emissió de resolució estimant la sol·licitud de responsabilitat patrimonial 
formulat pel sr. José Torruella Travé en data 8 de gener de 2019 (registre d’entrada número 
2019-E-RC-123), a partir de les dades facilitades pels serveis municipals sobre les 
circumstàncies de l’incident.   
 
La valoració del dany (respecte als costos íntegres de reparació) ascendeix a 659,34 
euros, segons pressupost de reparació aportat pel reclamant, si bé caldrà aportar al 
procediment la corresponent factura acreditativa dels treballs específicament i detallada 
realitzats per a la reparació dels danys i el seu pagament per part del reclamant. 
 

Conforme l’establert a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, correspon posar de manifest la 

present proposta de resolució als interessats (part reclamant i asseguradora municipal), 

atorgant un termini de 10 dies per formular al·legacions i presentar els documents i les 

justificacions que estimin pertinents, entre ells la factura acreditativa de la despesa 

efectuada per a la reparació dels danys materials causat al vehicle i documentació 

justificativa de compte bancari titular del reclamant, als efectes escaients.”  

 
Quart. Conforme el previst a l’informe transcrit a l’apartat anterior, es va procedir a notificar 
als interessats l’informe d’instrucció de 18 d’abril de 2019 que incorporava el text íntegre 
de la proposta de resolució i habilitava un termini d’audiència de 10 dies hàbils per la 
formulació d’al·legacions, constant com registres de sortida generats el 23.04.2019 amb 
número 2019-S-RE-2074 (companyia asseguradora municipal) i 2019-S-RC-1348 
(reclamant). 
 
Cinquè. La part reclamant ha donat compliment al sol·licitat per la instrucció mitjançant 
instància presentada en data 06.05.2019 (RE 2019-E-RC-2949) aportant factura de 
reparació del vehicle i document acreditatiu de número de compte bancari, i l’asseguradora 
municipal no ha efectuat al·legacions en el termini atorgat a l’efecte.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

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

 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
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Primer. Estimar la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
reclamada pel sr. XXX, per mitjà de la seva sol·licitud que consta com l’entrada 2019-E-
RC-123 al registre municipal, conforme la proposta de resolució formulada per l’instructor 
de l’expedient que s’incorpora a la part expositiva a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Aprovar l’abonament d’una indemnització per import de 659,34 €, com a quantitat 
corresponent a la reparació dels danys materials produïts en el sinistre, a favor del sr. XXX, 
conforme amb la factura aportada pel reclamant que obra a l’expedient. 
 
Tercer. Formalitzar el pagament a favor del reclamant de la quantitat indicada al punt 
anterior amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 920 22699 mitjançant transferència 
bancària al número de compte comunicat mitjançant instància presentada el 6 de maig de 
2019 amb número de registre 2019-E-RC-2949. El justificant de l’operació de transferència 
bancària que s’incorpori a l’expedient acreditarà el compliment de l’obligació de restitució 
respecte a la plena satisfacció de la reclamació formulada. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora municipal. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió del 
pagament, indicant que respecte a la despesa aprovada consta l’autorització de despesa 
número 5566 aplicada a l’aplicació pressupostària14 920 22699. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

 

5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 

 

5.1. Declarar deserta una de les places de tècnic/a superior arquitecte/a (EXP. 

972/2018) 

 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern Local 

en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i DOGC de 

09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament 

de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 06.06.2018 i BOE, 

entre els quals s’aprovava el procés selectiu de dues places de tècnic/a superior 

arquitecte/a. 

 

Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 13 de maig de 2019, mitjançant 

la qual proposa el nomenament d’un aspirant, quedant deserta una de les places de 

tècnic/a superior arquitecte/a.  

 

La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 

 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2015 

- Número de Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Declarar deserta una de les places del procés selectiu per a la cobertura de dues 

places de tècnic/a superior arquitecte/a, pels motius anteriorment esmentats. 

 

Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 
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Tercer.- Declarar que: 

 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 

de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

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

a dret. 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

 

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

6.1. Acceptació de subvenció de concessió directa que atorga la Diputació de 

Barcelona, per al finançament del “Programa complementari de millora de 

l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)” en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019” (EXP. 1077/2019) 

 

1. En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 

amb acord (núm.reg.148/19) el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 

(2ª edició)” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 

2. En el BOPB de 18 d’abril de 2019, es publica l’anunci de l’aprovació Programa 

complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim regulador i la 

concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

3. Centre gestor: Servei Mercat de Treball. 

Objecte: Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2ª edició). Suport a la 

millora de l'ocupabilitat  (línia 1). 
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Import concedit:  

 

- IMPORT TOTAL CONCEDIT: 53.428,14 € 
Codi XGL: 19/X/272786 

 

L’article 23 del règim de gestió de la subvenció determina, que: 

 

“Els ajuts s’entenen acceptats si en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de 

rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten expressament la renúncia“. 

 

“Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 75% de l’ajut, 

en els termes de l’article 26 del present règim, disposen fins el 16 de setembre de 2019 

per presentar l’acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat.” 

 

L’article 26 del règim de gestió de la subvenció determina la forma de pagament: 

 

“La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una primera bestreta del 75% de 

l’ajut concedit en el moment de presentar l’acceptació en temps i forma. 

 

L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses 

executades en els termes previstos en aquest règim. 

 

Si no s’ha presentat l’acceptació expressa, l’ajut es pagarà prèvia justificació de les 

despeses executades”. 

 

4.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència de 

la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  

 

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

 

Proposo a la regidoria de Promoció Econòmica, que elevi a la Junta de Govern Local, els 

següents 

 

ACORDS  

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció de 53.428,14€ atorgada per la Diputació de Barcelona 

per al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i traslladar aquest acord de l’acceptació 
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expressa de la subvenció a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits dels 

ens locals i altres administracions. 

 

SEGON.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a la Tresoreria i l’àrea de 

Recursos Humans per al seu coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquesta 

subvenció econòmica en el concepte d’ingressos i de generació de crèdits per a despeses 

en el pressupost. 

 

TERCER.-  Declarar que: 

 

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

recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 

província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 

seva notificació. 

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

la competència en el termini d’un mes. 

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

6.2. Renuncia a l’autorització de parada de venda al mercat de venda no 

sedentària (EXP. 1012/2019) 

 

1.  Vist que XXX és titular d’autorització municipal per a l’exercici de venda no sedentària 

al mercat setmanal dels dimarts de Sant Fruitós de Bages per a la venda ambulant de roba 

de nens amb una parada de 5 ml. Tipologia del producte: Grup 2. Textil, equipament de la 

persona i  de la llar. 

 

2. En data 2 de maig de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-2872) XXX, presenta una 

instancia en la qual demana “la baixa del mercat dels dimarts de la parada amb roba de 

nens”. 
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3. Atès que l’article 16 de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no 

sedentària estableix com a causa d’extinció de la autorització la renuncia expressa i escrita 

formulada pel titular. 

 

4. Ates el que disposen els articles 8, 9 i 11 l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la 
taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i l’article 14 
l’Ordenança General de gestió liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 

5. Atès la Sra. XXX, al dia de avui, no figura com a deutora de la hisenda municipal pel 
concepte de la taxa per parades als mercats municipal de venda no sedentària, segon 
consta en els comprovants de cobrament (cartes de pagament) incorporats per l’àrea de 
tresoreria a l’expedient. 
  

6. Atès  l’òrgan competent per a resoldre la sol·licitud és la Junta de Govern Local que 

actua per la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data delegació: 18 de juny de 2015 

- Número de decret: 2015-0480 

- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 

Examinats el fets i les disposicions legals aplicables que es mencionen i, de conformitat 

amb l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals els Decrets de 

l’Acadià sobre autoorganització, qui subscriu proposa al Regidor de Serveis Econòmics- 

Mercats-,  elevi a la Junta de Govern Local la adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Declarar extingida l’autorització municipal atorgada a XXX, per a l’exercici de 

venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, per renuncia expressa 

i escrita formulada pel titular, de conformitat a l’establert a l’art.16 de l’Ordenança municipal 

reguladora dels mercats de venda no sedentària, amb efectes d’1 de juliol de 2019 (data 

d’inici del tercer trimestre).  

 

SEGON.- Donar de baixa al Padró de la taxa dels mercats de venda  a efectes de 1 de 

juliol (corresponen al 3er trimestre) a la paradista XXX, ja que ha presentat la seva renuncia 

dintre del trimestre anterior. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i donar trasllat a la Tresoreria 

municipal als efectes oportuns. 
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QUART.- Declarar que: 

 

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

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 

Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

la competència  en el termini d’un mes. 

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

dret. 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

6.3. Acceptació del recurs Accions innovadores per a la creació i millora de 

productes turístics atorgat en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 

del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (EXP. 183/2019) 

 

Fets 

Primer. El mes de febrer de 2019 es va sol·licitar recurs del Catàleg 2019 de la Diputació 
de Barcelona corresponent al centre gestor de l’Oficina Tècnica de Turisme.  

Segon. En data 30 d’abril de 2019 surt publicat al BOP la Resolució del procediment de 
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019 aprovada per la Junta de Govern de Diputació de Barcelona en sessió de 25 
d’abril de 2019:  

Recurs: Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics 

Data comunicació aprovació: 29/04/2019 

Import concedit: 2.000,00 € 

Codi XGL: 19/Y/271861 

Tercer. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 

S’ACORDA: 
 

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del recurs 
Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics atorgat en el marc 
del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

Segon. Tramitar a través del Portal de Tràmits de la Diputació de Barcelona l’acceptació 
de la concessió i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al 
seu coneixement i efectes. 

Tercer. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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6.4. Acceptació del recurs Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en 

municipis de menys de 20.000 habitants atorgat en el marc del Catàleg de 

Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (EXP. 

183/2019) 

 

Fets 

Primer. El mes de febrer de 2019 es va sol·licitar recurs del Catàleg 2019 de la Diputació 
de Barcelona corresponent al centre gestor de Servei de Comerç Urbà.  

Segon. En data 30 d’abril de 2019 surt publicat al BOP la Resolució del procediment de 
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019 aprovada per la Junta de Govern de Diputació de Barcelona en sessió de 25 
d’abril de 2019:  

Recurs: Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys 
de 20.000 habitants 

Data comunicació aprovació: 29/04/2019 

Import concedit: 5.000,00 € 

Codi XGL: 19/Y/269018 

Tercer. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 

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

 

S’ACORDA: 
 

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del recurs 
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en municipis de menys de 20.000 
habitants atorgat en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019.  

Segon. Tramitar a través del Portal de Tràmits de la Diputació de Barcelona l’acceptació 
de la concessió de l’ajut i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria 
per al seu coneixement i efectes. 

Tercer. Declarar que: 

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 

 

7.1. Resolució desestimant les al·legacions presentada pel conductor del 

vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 1006/2019) 

1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB 

D- 2266) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número 

d’expedient el qual és el següent. 

Expedient WTP: 19019325 

Titular del vehicle infractor: XXX 

Infracció: Art. 94.02 RGC / Estacionar davant d’un gual senyalitzat correctament 
Import de la Multa 200 € 

2. En el termini de 20 dies naturals  des de la notificació de la denuncia, la persona 

interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions 

següents: 

 

“Si un vehicle está estacionat en un gual, només es pot procedir a fer la denúncia 
si en aquell moment un altre vehicle ha d’entrar o sortir per aquesta entrada/sortida 
i rebre la policia una trucada/avís que un vehicle no pot sortir/entrar. La meva 
estància en aquest gual va ser de 6 minuts en un edifici que no está habitat i no hi 
havia cap vehicle que volgués entrar o sortir” (ANNEX I) 
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3. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent 

denunciant (ANNEX II)  i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 

sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes: 

L’agent amb TIP 1075, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta a 

l’expedient, va emetre l’informe 130/2019, de data 3 de març de 2019 en relació a les 

al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor desestimar les 

al·legacions formulades per la persona recurrent. 

La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona conductora del vehicle 

sancionat, que basa les seves al·legacions en la existència de causes justificades per la 

comissió de la infracció. 

Al respecte s’ha de dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional s’han 

d’emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització 

viària que estableix una obligació o prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin 

de la responsabilitat per a la infracció als preceptes que s’indiquen en cada cas. 

Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el 

Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció 

de veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats 

no han estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació. 

4. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de 

Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: L’Alcalde. 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 

En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Desestimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 

denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 

l’expedient sancionador amb número 19019325, i imposar la sanció de multa de 200 

euros que en el mateix es fa constar. 

Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 

recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa 

les persona interessada. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 28 de 118 
 

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

 

Tercer.- 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 

 

 

Document Annex I: Al·legacions interessat 

 

 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

 

 

 

 

Document annex II: Informe de l’Agent denunciant que motiva la resolució. 

 

 (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 

 

 

7.2. Atorgament de llicència per a la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos (EXP. 992/2019) 

 

1. En data 2 de maig de 2019 (registres d’entrada núm. 2019-E-RC-2882) el Sr. XXX, 

amb DNI.XXX i domicili al XXX, d’aquest municipi ha presentat sol·licitud demanant 

llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 

en relació al seu gos “XXX” de la raça Doberman  amb número d’identificació xip 

981020017447722.  

La sol·licitud s’acompanya de la documentació: Fotocòpia del DNI; Declaració 

responsable de no haver estat sancionat/da per infracció greu o molt greus; Acreditació 

de la identificació de l'animal mitjançant microxip; certificat negatiu d'antecedents penals; 

Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil on figuren les dades de 

l'animal de cobertura superior a 150.235 euros; Certificat de capacitat física i aptitud 

psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat i document acreditatiu de 

haver formalitzar la autoliquidació de les taxes previstes en la Ordenança fiscal núm. 37, 

que regula la taxa per la tinença prestació de serveis relacionats amb els animals de 

companyia de 40,00 euros. 

2. El gos consta registrat en el Registre ANICOM, apartat- gossos potencialment 

perillosos- del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya i al cens municipal amb del número de registre 

R000727280. 

3. La concessió d’aquesta llicència és subjecta a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 

tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de 

desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 

287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 

tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, d’11 de juny, de mesures 

en matèria de gossos potencialment perillosos; Reglament municipal regulador del 

Registre censal d’animals de companyia (BOP, 129 de 30.3.2000); Ordenança municipal 

sobre tinença d’animals (BOP, 313 de30.122008; BOP de 12.11.2014,correcció 
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d’errades BOP de 23.2.2015) i Ordenança fiscal número 37 Taxa per la tinença i 

prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia. 

4. Atesos els antecedents es considera que la sol·licitud s’acompanya de la 

documentació i requisits que exigeix l’expressada normativa aplicable i procedeix la seva 

aprovació. 

5. 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 
 

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

ACORDS 

PRIMER.- Atorgar llicència administrativa de tinença i conducció d’un gos potencialment 

perillós al propietari: Sr. XXX, amb XXX i domicili al XXX 

Nom del gos: XXX  Raça: Doberman Identificació microxip 981020017447722.. 
Núm. Cens municipal (ANICOM): R000727280. 
Núm de llicència: 09/2019 
 

Condiciones de la llicència: 

1. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys podent ser renovada per 

períodes successius de la mateixa durada. No obstant, la llicència perdrà la seva 

validesa en el moment en que el titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits 

per a la tinença d’ animals perillosos per les disposicions legals. En aquest sentit el titular 

haurà de presentar anualment còpia de la vigència de la pòlissa d’assegurança. 

2. Es lliura un document acreditatiu d’aquesta llicencia que haurà de dur-la sempre i 

exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de l’autoritat. 

3. Advertir que el règim de tinença d’animals potencialment perillosos és objecte d’una 

regulació especifica (Llei 10/1990 de 30 de juliol, i Decret 170/2002, de 11 de juny sobre 

tinença i mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos). 

4. Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicades a l’ 

ajuntament en el termini de 15 dies. 

5. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 

responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 

màxim de 48 hores. 

SEGON.- Prendre coneixement que la sol·licitant ha fet efectiu l’ingrés de 40 € en 

concepte de taxa prevista en l’Ordenança fiscal nº 37, reguladora de la taxa per la 
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tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia segons 

s’acredita en document d’autoliquidació número 2019/0000002975 que consta a 

l’expedient. 

TERCER.- Notificar el present acord al interessat i a l’àrea de tresoreria 

QUART.- Declarar que respecte als presents acords: 

- 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 

 

  

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 

 

8.1. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable 

delimitat Pineda IV (EXP. 632/2018) 

 

Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de novembre de 2018, va acordar 

publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla Parcial Pineda IV de Sant Fruitós 

de Bages, formulat per CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL . 

 

L’esmentat Avanç fou sotmès a informació pública , mitjançant anunci al Butlletí Oficial 

de la província de data 15 de novembre de 2018, diari El Punt Avui de data 17 de 

desembre de 2018, tauler d’anuncis i seu electrònica municipal, notificat als propietaris 

del sector, així com sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs 
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competències sectorials i sol·licitar el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic 

(OTAACC20190012) i l’informe urbanístic i territorial, aprovat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 5 d’abril de 2019.  

 

Durant el tràmit d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 

 

Segon. En data 10 de maig de 2019 CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL presenta 

a tràmit el Pla parcial Pineda IV.  

 

Tercer. Vist els informes favorables de l’arquitecta i del secretari municipals.  

 

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

- Òrgan delegant : Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny 2015 
- Número Decret: 2015-0480 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 juliol 2015 

 

S’ACORDA: 

 

Primer. Aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable 

delimitat Pineda IV, promogut per Cardoner Pineda Residencial, SL, i assumit pels 

arquitectes Marc Paré Lezcano (col.legiat 25.256-1 COAC) i Marcos Castejón Pedreira 

(col·legiat 33.418-9 COAC)  en la versió formulada el dia 10 de maig de 2019. 

 

Segon. Sotmetre el procediment a informació pública durant un termini de quaranta cinc 

dies hàbils, en els termes següents: 

 

1r. El tràmit s’anunciarà al BOP, a un dels diaris de premsa privats de més 

circulació al terme municipal, a la seu electrònica municipal i al tauler municipal 

d’edictes. 

 

2n. L’expedient del procediment es podrà consultar a la seu electrònica 

municipal. Es podrà habilitar addicionalment la consulta presencial a les 

dependències municipals dels serveis d’urbanisme ubicats a la Casa 

Consistorial, en horari de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores, i el dijous, 

a més, de les 17 a les 19 hores. 

 

Tercer.  Sol·licitar, simultàniament a la informació pública, l’emissió dels informes per 

part de les administracions públiques i altres persones que resultin afectades per la 

modificació en raó a les seves competències sectorials, així com els que s’indiquen al 

document d’abast, els quals hauran de ser emesos en el termini de quaranta-cinc dies 

hàbils, llevat que una norma sectorial n’estableixi un de diferent. 

 

Quart. Comunicar aquest acord als promotors del pla. 
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Cinquè. Declarar que l’acord d’aprovació inicial és un tràmit dins del procediment de 

formulació d’una disposició administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no 

pot ser impugnat separadament, sense perjudici que 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: A favor : 3 ( 3 GFP ) 

                                     En contra : 2 ( 2 PSC ) 

                                     Abstencions :   

 

 

9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 

 

9.1. Atorgament de llicència urbanística (EXP. 1607/2018) 

 

Atorgament de llicència urbanística (CARRER LA COMA, 23, Pol.Ind. Sta.Anna)  

 

Procediment    Expedient  1607/2018 

Promotor:  TAL COM PINTA S.L. 

CIF:   B60859311 

Objecte: Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

Emplaçament: carrer LA COMA, núm. 23 (Polígon Santa Anna) 

Ref. Cadastral: 6460701DG0266S0001KF 

R/E:   2018-E-RC-6116 (30.10.2018) 

 

Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 

 

Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 9 de maig del 2019, amb adhesió del 

secretari, obrant a l’expedient. 

 

Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 102/2019 amb data 10 de maig de 2019. 

 

Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
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d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 

urbana. 

 

Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 

materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 

anteriors atorgades incondicionalment 

 

Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 

dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 

per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 

local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

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

 

- Òrgan delegant:  L’alcalde 

- Data delegació:  18 de juny de 2015 

- Numero Decret / acord: 480 

- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 

 

S’ACORDA : 

 

Primer.- Atorgar llicència urbanística a TAL COM PINTA SL, per a la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques  al carrer de la Coma 23, amb les següents condicions:  

 

1.- Aquesta llicència faculta al sol·licitant exclusivament a executar les actuacions 

objecte de la documentació aportada, qualsevol altre modificació o variació essencial de 

la composició general exterior, la volumetria, del conjunt del sistema estructural, 

distribucions, alineacions, substitucions d’envans, etc. caldrà comunicar-la a 

l’ajuntament per tal de que els Serveis Tècnics determinin si estan d’acord amb el 

planejament i els requisits complementaris que caldrà complir per l’autorització o 

llicència que correspongui.  

  

2.-Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 

una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 

via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 

esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció  i senyalització, i aportar 

assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 

en possessió de la llicència esmentada. 

En els casos que sigui necessària la instal·lació de bastides superiors a 2 metres 

d’alçada serà necessari aportar una projecte tècnic signat per un tècnic competent amb 

el corresponent assumeix de direcció tècnica. 

 

3.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
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pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 

- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 

les obres. 

 

4.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat, o bé a la deixalleria 

municipal de Sant Fruitós de Bages  

 

Segon.- Fixar en sis mesos el termini d’iniciació de les obres objecte de la llicència, en 

tres mesos, el termini màxim d’interrupció, i en un any, el termini del seu acabament, 

d’acord amb el que disposa l’Ordenança municipal sobre intervenció administrativa 

prèvia en matèria urbanística 

 

Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000003546 de 1.355,29 € en concepte d’impost 

sobre construccions, 245,02 € en concepte de taxes d’acord amb les Ordenances fiscals 

núm. 5 i 21. 

 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO 38.284,90 €      3,54%    1.355,29 € 

Taxa 38.284,90 €      0,64%    245,02 €  

 

Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 

 

Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 

 

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

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

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

 

Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 

 

- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 

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

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

dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

9.2. Aprovació definitiva del Projecte constructiu de la rampa d'accés a la 

Passarel·la ubicada al barri de la Rosaleda (EXP. 1006/2018) 

Primer. En data 6 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el 

contracte per la redacció del Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’una rampa 

d’accés a la passera ubicada al barri de la Rosaleda a favor de l’empresa Vectia 

Ingenieria SLU. El contracte es va formalitzar en data 24 de novembre de 2017. 

 

Segon. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 16 de juliol de 2018, va aprovar 

inicialment el Projecte constructiu de la rampa d'accés a la Passarel·la ubicada al barri 

de la Rosaleda, redactat per Santiago Pastor Vila, enginyer de camins, canals i ports, 

col. C.I.C.C.P. 33.242, en representació de Vectia Ingenieria SLU, amb les 

consideracions contingudes als apartats 7 a 10 detallades en l’informe tècnic adjunt en 

l’acord, i amb un pressupost d’execució per contracte dels treballs previst de 230.497,25 

€ (21% IVA inclòs). 

 

Tercer. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació 

pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí Oficial 

de la Província del dia 30 de juliol de 2018 i a la seu electrònica de l’Ajuntament; sense 

que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte. 

 

Tanmateix posteriorment, amb registre d’entrada 2019-E-RC-5334 de data 26 de 

setembre, Aigües de Manresa, SA aporta informes sobre la xarxa de subministrament 

d’aigua potable amb consideracions a tenir en compte en l’execució,  i sobre la xarxa de 

clavegueram. En ells s’informa de l’existència d’un conducte no detectat fins al moment, 

de recollida d’aigües pluvials, de diàmetre 1000 mm, entre 2,5 i 3 m de profunditat, i 

posteriorment efectuaren un localització amb cales i el situaren sobre plànol.  

 

Quart. En data 1 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-2142 el Sr. 

Santiago Pastor Vila, en representació de l’empresa Vectia Ingeniería, SL, presenta a 

aquest ajuntament el Projecte de la rampa de la passarel·la de la Rosareda, incorporant 

les esmenes i modificacions tècniques indicades. 
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Cinquè. Vist l’informe de data 10 de maig de 2019, emès per part del Sr. Joan Anglada 

i Arumí, arquitecte municipal, el qual s’adjunta com annex 1, favorable a l’aprovació 

definitiva del citat document, i que serveix de motivació al present acord. 

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

- Òrgan delegant: Alcalde  

- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 

- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar definitivament el Projecte constructiu de la rampa d'accés a la 

Passarel·la ubicada al barri de la Rosaleda, redactat per Sr. Santiago Pastor Vila, 

enginyer de camins, canals i ports, col. C.I.C.C.P. 33.242, amb un pressupost d’execució 

per contracte de 213.062,41 € (IVA exclòs), més 44.743,11 € de 21% d’IVA, total de 

257.805,52 €, amb un termini d’execució de les obres previst de 4 mesos.  

 

Segon. Notificar el present acord al redactor del projecte, advertint-lo que per a poder 

abonar els honoraris establerts per contracte, caldrà aportar la documentació també en 

format digital manipulable tipus word, cad, tcq  o similar de format.  

Tercer. Notificar el present acord als serveis tècnics municipals. 

 

Quart. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i  taulell d’anuncis i a la seu 

electrònica de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 

 

Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte 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 

 

 

10. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 

10.1. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d’inspecció i control 

de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària al 

municipi de Sant Fruitós de Bages (EXP. 1514/2016) 

 

Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària, de 29 de 

maig de 2017, es va acordar l’adjudicació a favor de l’empresa AMBIENS SL, amb CIF 

B63496053, del contracte servei d’inspecció i control de gestió del servei públic de 

recollida de residus i neteja viària al municipi de Sant Fruitós de Bages 

 

Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 30 de maig de 2017, i d’acord amb 

la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en dos anys, amb 

possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, expressa i de mutu acord. 

 

Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Miguel Ramis Ballabriga, en 

representació de l’empresa Ambiens SL (registre d’entrada 2019-E-RC-2883) de 2 de 

maig de 2019, en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del 

contracte. 

 

Quart. Atès que el tècnic responsable del contracte indica que el servei s’ha portat a 

terme de forma idònia, i donant compliment a les prescripcions tècniques particulars 

incloses al procediment. Es proposa la continuïtat del servei contractat. 

 

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

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

 

S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte de servei d’inspecció i control de 

gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària al municipi de Sant Fruitós 

de Bages, i de conformitat amb la resta de condicions incloses en la proposició i els 

plecs, sent la finalització d’aquesta prorroga el 30 de maig de 2020.  

Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’execució de la citada prorroga, 

amb càrrec a les aplicacions 22.1621.22799 i 22.163.22700 altres treballs de recollida 

de residus i neteja de vies urbanes del pressupost 2019-2020, condicionat pel que fa a 

l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 

corresponent. 

 

 
 

   2019   2020 

22.1621.22799 3.638,20€  2.598,71€   

22.163.22700  3.638,20€  2.598,71€   

   7.276,40€  5.197,42€   

Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, als serveis tècnics, i a la Intervenció-

Tresoreria municipal.  

 

Quart. Declarar que: 

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

___ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

_X_ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 45 de 118 
 

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 

 

10.2. Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA resoltes en 

l’àmbit de la gestió administrativa del cementiri municipal (EXP. 

1103/2019) 

 

Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 

assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 

a la CTA els procediments de tramitacions assistides (TA).  

 

La tramitadora dona compte de les TA  portades a terme, en l’àmbit de gestió 

administrativa del cementiri municipal,  que seguidament es relacionen:  

➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA1 tramitades entre l’1 
de gener i el 30 d’abril de 2018 (Exp. 146, 244 i 1026 de 2019) 

 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 

a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 

el codi TA1, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 

municipal: atorgament”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris 

següents 

Núm. 

Expedient 
Núm. de TA 

Data de la 

resolució 
Titular de la llicència 

Dret objecte 

d’atorgament 

Import 

liquidació 

 

2019/146 2019TA1.01  15.01.2019 XXX 

Nínxol 46  

Bloc 6-B 

Sant Genís 

252,43 € 

 

2019/244 2019TA1.02  30.01.2019 XXX 

Nínxol 7 

Bloc 6-B 

Sant Genís 

1.810,98 € 

 

2019/1026 2019TA1.03 07.05.2019 XXX 

Nínxol 54 

Bloc 4-B 

Santa Agnès 

282,42 € 

 

La Junta de Govern Local   

 

ACORDA 

 

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA1 anteriorment relacionades i incorporades als expedients referenciats de la 

plataforma Gestiona. 

 

 

 

➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA2 tramitades entre l’1 
de gener i el 30 d’abril de 2019 (Exp. 2019/786) 

 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 

a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
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el codi TA2, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 

municipal: transmissió”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris 

següents: 

 

Núm. 

Expedient Núm. de TA 
Data de la 

resolució 

Nou titular de la 

llicència 

Dret objecte 

de 

transmissió 

Import 

liquidació 

 

2019/786 

 

2019TA2.01  29.03.2019 XXX 

Nínxol 9 Bis  

Bloc 3 

Sant Jaume 

9,91 € 

 

2019/786 

 

2019TA2.02  25/04/2019 XXX 

Nínxol 3 Bis 

Bloc 1 

Santa Victòria 

9,91 € 

 

2019/786 

 

2019TA2.03 26/04/2019 XXX 

Nínxol 112 

Bloc 3 

Sant Valentí 

9,91 € 

 

La Junta de Govern Local   

 

ACORDA 

 

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA2 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 2019/786, de la plataforma 

Gestiona. 

 

 

➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA3 tramitades entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2019 (Exp. 2019/671) 
 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 

a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 

el codi TA3, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari 

municipal: expedició de duplicat de títol del dret”, s’ha donat tràmit a les següents: 

Núm. 

Expedient Núm. de TA 
Data de la 

resolució 

Nou titular de la 

llicència 

Dret objecte 

de 

transmissió 

Import 

liquidació 

 

2019/671 

 

2019TA3.01  18/03/2019 XXX 

Nínxol 10  

Bloc 2 

Sant Benet 

7,94 € 

 

La Junta de Govern Local   

 

ACORDA 
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Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA3 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 2019/671, de la plataforma 

Gestiona. 

 

 

➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA5 tramitades entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2019 (Expedients 157, 173 i 952 de 2019) 
 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 

a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 

el codi TA5, denominació “Autorització d’obertura de nínxol per inhumació”, s’ha donat 

tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació següents: 

Núm. 

Expedient 
Núm. de TA 

Data de la 

resolució 
Sol·licitant 

Dret objecte 

d’autorització 

 

2019/157 2019TA5.01 16/01/2019  
MEMORA Serveis Funeraris 

de Barcelona 

Nínxol 46 

 Bloc 6-B 

Sant Genís  

 

2019/173 2019TA5.02 18/01/2019  
ALTIMA Funerària 

Fontanova 

Nínxol 20 

 Bloc 1 

Santa Victòria 

 

2019/173 2019TA5.03 18/01/2019  
ALTIMA Funerària 

Fontanova 

Nínxol 79 

Bloc 3 

Sant Valentí 

 

2019/157 2019TA5.04  30/01/2019 
MEMORA Serveis Funeraris 

de Barcelona 

Nínxol 7 

 Bloc 6-B 

 Sant Genís 

 

2019/173 2019TA5.05 27/02/2019   
ALTIMA Funerària 

Fontanova 

Nínxol 95 

 Bloc 5 

 Sant Sebastià 

 

2019/173 
2019TA5.06 25/03/2019  

ALTIMA Funerària 

Fontanova  

Nínxol 51  

Bloc 6-A  

Santa Maria de 

Claret 

 

2019/952 2019TA5.07  24/04/2019 VI-GIN-COST 2015 

Nínxol 3 BIS 

Bloc 1 

Santa Victòria 

 

2019/157 2018TA5.08 30/04/2019  
MEMORA Serveis Funeraris 

de Barcelona 

Nínxol  120 

 Bloc 5  

Sant Sebastià 

 

La Junta de Govern Local   

 

ACORDA 
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Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA5 anteriorment relacionades i incorporades als expedients referenciats de la 

plataforma Gestiona. 

 

 

➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA6 tramitades entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2019 (Exp. 748/2019) 

 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora 

a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 

el codi TA6, denominació “Autorització per exhumació per trasllat de restes”, s’ha  

donat tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació següents: 

Número 

Expedient 

Número de 

TA 

Data de 

resolució 
Sol·licitant 

Dret objecte 

d’autorització 

ORIGEN 

Dret objecte 

d’autorització 

DESTÍ 

2019/748 2019TA6.01 26.03.2019 XXX 

Nínxol 52  

Bloc 6-B Sant 

Genís-Cementiri 

municipal 

Nínxol 53 

 Bloc 6-B Sant 

Genís-Cementiri 

Municipal 

 

La Junta de Govern Local   

 

ACORDA 

 

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA6 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 2019/748 de la plataforma 

Gestiona. 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

___ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

_X_ Donat compte 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

  

11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 

 

11.1. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 967/2019 i 1043/2019) 

 

Primer.- Vistes les sol·licituds presentades per usuaris de l’àrea de serveis socials 

demanant la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per 

llibres i material escolar ( registre d’entrada  2766; 3032/2019). 

Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe valoració de la 

sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 

municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 

Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 

el Ple en data 15 de setembre del 2016. 

Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 

figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 

pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 

pressupostària 3332348010. 

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

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

 

L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 

concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent,  

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 160,00€ a càrrec a 

la partida 3332348010 a favor de la usuària i perceptor que es detalla a continuació. 

 

Ref. 
S. Socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import  
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

6/2019 967/2019 XXX 80,00€ Material 
escolar 

C/C escola 
monsenyor Gibert 

7/2019 1043/2019 XXX 80,00€ Material 
escolar 

C/C escola 
monsenyor gibert 

 

Segon.-  Notificar aquest acord a la sol·licitant i donar trasllat del mateix als serveis de 

Tresoreria e intervenció per al seu coneixement i efectes. 
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Tercer.-  Declarar que: 

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

11.2. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1075/2019) 

 

Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 

Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3096/2019). 

 

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 
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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,  

 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 500,00€ amb 

càrrec a la partida 3323148000, per fer front a l’ ajuda social atorgada a la persona que 

es relaciona tot seguit: 

 

 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

32/2019 1075/2019 XXX 500,00€ Subministraments 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 
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11.3. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1098/2019) 

 

Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 

Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3166/2019). 

 

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,  

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 125,00€ amb 

càrrec a la partida 3323148000, per fer front a l’ ajuda social atorgada a la persona que 

es relaciona tot seguit: 

 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

33/2019 1098/2019 XXX 125,00€ Alimentació 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: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

 

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

 

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

11.4. Concessió d’ajudes per llibres de text i material escolar (EXP. 955/2019) 

 

Primer.- Vistes les sol·licituds presentades per usuaris de l’àrea de serveis socials 

demanant la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per 

llibres i material escolar ( registre d’entrada  2717/2019). 

Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe valoració de la 

sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 

municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 

Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 

el Ple en data 15 de setembre del 2016. 

Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 

figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 

pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 

pressupostària 3332348010. 

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

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Número decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 
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L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 

concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent,  

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 160,00€ a càrrec a 

la partida 3332348010 a favor de la usuària i perceptor que es detalla a continuació. 

 

Ref. 
S. Socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import  
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

5/2019 955/2019 XXX 160,00€ Material 
escolar 

C/C escola Pla del 
Puig 

 

Segon.-  Notificar aquest acord a la sol·licitant i donar trasllat del mateix als serveis de 

Tresoreria e intervenció per al seu coneixement i efectes. 

Tercer.-  Declarar que: 

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

11.5. Denegació d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (EXP. 1041/2019) 

 

Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats de lleure.  
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Segon.- Vistes la instància presentada amb aquesta finalitat (registre d’entrada 
3028/2019) 
 
Tercer.- La sol·licitud abans esmentada va ser objecte d’informe individualitzat per la 
tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat  dels 
sol·licitants i proposant l’atorgament de l’ajut, tenint en compte l’establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades hi ha prevista 
consignació amb aquesta finalitat a la partida  3332648009 del pressupost  2019. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Denegar l’ajut sol·licitat que es relaciona a continuació, pels motius expressats 
a l’informe que consta a l’expedient. 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Concepte Motiu de la denegació 

2/2019 1041/2019 XXX Activitats 
extraescolars 

Supera barem econòmic 

 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.  
 
Tercer.- Donar trasllat de aquest acord a l’àrea d’esport per el seu control i justificació 
de l’assistència dels menors a l’activitat  i a la tresoreria, per fer efectiu el pagament de 
l’ajuda atorgada. 
 
Quart.-  Declarar que: 

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

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

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

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
 

11.6. Dació de compte a la Junta de Govern Local dels atorgaments de 

targetes d'aparcament per a discapacitats, resolts per  TA10 (EXP. 

1110/2019) 

 

Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 

assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 

a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  

 

En virtut d’allò disposat al Decret 2015-0929 de 13 d’octubre, pel qual s’incorpora a 

la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 

el codi TA10, denominació “Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i 

mobilitat reduïda”, s’ha donat tràmit a les targetes següents: 

 
Núm. 

Expedient Núm. de TA 
Data de la 

resolució 
Titular de la targeta Núm. targeta 

49/2019 2019TA10.01 02.01.2019 XXX 08213-2019-00001-0948R 

52/2018 2019TA10.02 16/01/2019 XXX 08213-2019-00002-2453R 

239/2019 2019TA10.03 29/01/2019 XXX 08213-2019-00003-3206S 

286/2019 2019TA10.04 04/02/2019 XXX 08213-2019-00004-4968J 

555/2019 2019TA10.05 05/03/2019 XXX 08213-2019-00005-6655M 

893/2019 2019TA10.06 12/04/2019 XXX 08213-2019-00006-0111A 

915/2019 2019TA10.07 16/04/2019 XXX 08213-2019-00007-2995S 

 

S’ACORDA: 

 

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 

TA10 anteriorment relacionades i incorporades als expedients de referència de la 

plataforma Gestiona. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

___ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

_X_ Donat compte 

 

 

12. ÀREA DE CULTURA I FESTES  

 

12.1. Aprovació de contracte menor per la prestació del servei d’edició del 

programa i cartell de la Festa Major d’Estiu 2019 (EXP. 1050/2019) 

 

Primer. Per providència de la regidoria de cultura de 9 de maig de 2019, es disposa l’inici 

de l’expedient administratiu per aprovar la prestació del servei per l’edició del programa 

i cartell de la Festa Major d’Estiu 2019. 

 

Segon. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present. 

Tercer. 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 contracte de servei consisteix en la confecció del programa d’actes de la Festa 
major d’Estiu 2019, per part d’un professional i lliurar-lo a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages sense cap cost per aquest, essent retribuït l’adjudicatari amb el producte de 
la publicitat que en el mateix programa s’editi. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent2: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 3.7.2015  

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 

que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Adjudicar el contracte menor indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 

1, i assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 

                                                           
2 No s’aplica en el cas que s’emeti l’acte administratiu mitjançant Decret d’alcaldia en atribució de les 
seves competències. 
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Segon. Autoritzar al contractista MARCEL OLIVERES TANYÀ. amb XXX a editar el 

programa de la Festa major d’estiu 2019 establint-se, com a única contraprestació, la 

gestió en exclusiva de l’explotació publicitària del programa per part del contractista. 

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, al tècnic de cultura i a la 

tècnica de contractació, per al seu coneixement i efectes. 

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. 

 

ANNEX. Informe proposta de contracte menor. 
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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 

 

 

13. ÀREA D’ESPORTS 

 

13.1. Aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament dels 

reconeixements dels Premis SFB Esport 2019 (EXP. 1023/2019) 

 

Primer. Per providència de la regidoria d’esports de 7 de maig de 2019, es disposa l’inici 

de l’expedient administratiu per aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament 

dels reconeixements dels Premis SFB Esport 2019. 

 

En compliment d’aquesta providència s’han redactat les corresponents bases 

reguladores per a l’atorgament dels premis. 

 

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

 

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

 

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 

atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, que 

s’annexen al present, per optar als reconeixements dels Premis SFB Esport 2019 en 

alguna de les seves categories. 

 

Segon. Notificar el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.   

 

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

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

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

 

 

ANNEX 

BASES DELS RECONEIXEMENTS DE LA FESTA SFB-ESPORT. 

 

1.- OBJECTE DELS PREMIS 

Aquests premis tenen per objecte reconèixer anualment diversos àmbits de l’esport del 

municipi de Sant Fruitós de Bages, en el marc dels Benet Games. 

Aquests premis estan referits a la temporada esportiva finalitzada, ja sigui 2018-2019 o 

2018 en esports que les temporades són per anys naturals. 

 

2.- MODALITATS 

Tots els premis tenen un sentit simbòlic i de reconeixement.  

Els premiats rebran una placa com a reconeixement als mèrits aconseguits durant la 

temporada esportiva anterior a la seva concessió.  

Per als premis a persones físiques, poden optar aquelles que desenvolupen o han 

desenvolupat la seva activitat en entitats esportives de Sant Fruitós de Bages i/o els 

esportistes nascuts i/o empadronats al municipi. 

Els premis s’estableixen en els següents apartats: 

a. Esportista més destacat absolut 

b. Esportista més destacada absoluta 

L’edat per optar als premis a. i b. és a partir dels 18 anys (nascuts/des 1999 i 

anteriors) 

c. Esportista més destacat de base 

d. Esportista més destacada de base 

L’edat per optar als premis c. i d. és fins els 18 anys (nascuts/des fins el 2000) 

e. Esportistes més destacats escolars 

f. Esportistes més destacades escolars 

Seran premiats l’esportista masculí i femenina de cada centre educatiu del municipi. 

g. Millor equip o col·lectiu absolut 

L’edat dels jugadors/es és a partir dels 18 anys (nascuts/des 1999 i anteriors) 
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h. Millor equip o col·lectiu de base 

L’edat dels jugadors/es és fins els 18 anys (nascuts/des fins el 2000) 

Als apartats anteriors es valorarà el seu èxit, trajectòria o resultat durant la 

temporada objecte del premi. 

i. Tècnic/a més destacat/a 

Aquest apartat vol premiar l’excel·lència de la funció de tècnic de l’esport (membres 

d’equips tècnics, jutges, àrbitres i d’altres) tant dels esports de competició, com de 

l’esport base o formatiu, valorant tant l’aspecte del rendiment esportiu, com de la 

transmissió de valors i del compromís amb l’esport. 

j. Premi al mèrit esportiu (fair play, junts podem, valors, compromís, ...) 

Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de clubs, equips, 

esportistes, seccions esportives o grups humans que destaquin pel seu valor ètic o 

moral en el marc dels valors positius de l’esport. 

k. Millor organització acte/activitat esportiva 

A aquest premi hi podien optar totes les activitats esportives organitzades a Sant 

Fruitós de Bages. 

l. Reconeixement equip o esportista individual històric 

 

3.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Les entitats esportives del municipi i/o de fora que tinguin alguna vinculació amb el 

municipi, el Consell Esportiu del Bages, les federacions territorials o catalanes o 

qualsevol particular podran proposar la candidatura o candidatures per a qualsevol de 

les modalitats dels premis. 

Així mateix un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, l’Ajuntament de 

Sant Fruitós de Bages a través de la regidoria d’esports, podrà incorporar aquells 

esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i 

que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. 

Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la proposta al Registre 

General de l’Ajuntament de la Seu electrònica (si la proposta la fa un particular es podrà 

fer de forma presencial), amb un currículum esportiu i l’exposició detallada dels mèrits 

extraordinaris de la candidatura i del seu interès local. 

Les candidatures presentades segons el punt 2 de les bases hauran de justificar i 

acreditar l’especialitat o condició de la modalitat esportiva en què participen. El jurat es 

reserva la facultat de valorar si es dóna aquesta circumstància. El termini de presentació 

de les candidatures es fixarà en la corresponent convocatòria anual que serà aprovada 

per l’alcalde o, en el seu cas, pel regidor amb competències delegades en matèria 

d’esport. 

Es podran presentar candidatures fins el divendres 2 d’agost. 
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El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 

 

4.- EL JURAT 

El jurat estarà presidit pel Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

El vot és indelegable i haurà de ser emès al final de les deliberacions personalment per 

cada membre del jurat. Els premis s’atorgaran per la Regidoria d’Esports d’acord el 

veredicte del jurat que serà inapel·lable i els membres del jurat han de mantenir en secret 

el veredicte. 

El jurat tindrà la facultat per interpretar les bases d’aquests premis i resoldre qualsevol 

aspecte no previst en elles. El jurat en una primera reunió, valorarà l’admissió de 

candidatures i determinarà els finalistes de cada una de les modalitats, amb la nominació 

d’un màxim de tres finalistes per modalitat i premi. 

Composició del jurat: 

- Regidor d’esports 

- 1 representant de Ràdio Sant Fruitós 

- 2 representants de 2 entitats esportives (escollides per sorteig) 

- 1 representant d’una Ampa (serà rotatiu entre les diferents Ampas i l’ordre 

s’establirà per sorteig).  

- La tècnica d’esports (amb veu i sense vot, com a secretària) 

 

Es comunicarà als finalistes la seva nominació, els quals hauran d’assistir dins de llurs 

possibilitats a l’acte de lliurament.  

Així mateix, el jurat pot deixar deserta qualsevol de les modalitats si al seu criteri cap 

dels candidats presentats reuneix els mèrits suficients per ser mereixedor del premi. 

Excepcionalment, el jurat podrà donar com a guanyadors ex aequo quan no sigui 

possible dirimir amb total imparcialitat casos d’empat. 

 

5. - LLIURAMENT DELS PREMIS 

El lliurament és farà en un acte públic, que aquest 2019 serà el divendres 4 d’octubre i 

comptarà amb la presencia del jurat i de tots els finalistes a excepció feta de causes de 

força major o vinculades a les obligacions esportives extraordinàries. 
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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 

 

13.2. Autorització per celebració de pedalada familiar de l’Ampa Ceip Flama 

(EXP. 1000/2019) 

 

Primer. Vista la sol·licitud presentada per l’AMPA CEIP FLAMA (registre d’entrada 

2019-E-RC-2905 de 2 de maig), en la qual demana autorització per la realització d’una 

pedalada familiar (segons recorregut que s’annexa) amb la participació d’alumnes i 

pares de l’escola Flama, en motiu de la Festa de primavera de l’escola, que tindrà lloc 

dissabte 8 de juny de 2019 d’11:00 a 12:00 hores, segons programa adjunt de la festa. 

 

A la instància s’incorpora certificat de cobertura de responsabilitat civil general de 

l’activitat, de l’Ampa Ceip Flama 2002, vigent. 

 

Així mateix, a la sol·licitud també es demana la col·laboració de la Policia Local durant 

la pedalada, i es procedeixi a senyalitzar la prohibició de parada i estacionament al c/ 

Comtes de Barcelona s/n, durant tot el dia 8 de juny de l’actual. 

 

Segon. Vist l’informe de la tècnica d’esporta municipal emès en data 13.5.2019, obrant 

a l’expedient. 

 

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

 

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

 

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències delegades, 

que elevi a la Junta de Govern Local, els següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer. Autoritzar el trànsit pels carrers i camins del municipi de Sant Fruitós de Bages 
(segons plànol del recorregut annex al present) a l’AMPA CEIP FLAMA, dissabte 8 de 
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juny de 2019, d’11:00 a 12:00 hores, en motiu de la pedalada familiar, amb les següents 
condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil per 
aquest acte i acreditar-ne la seva vigència. 

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

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

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

• L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
assistents a l’activitat. 
 

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

 

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

 

Segon. La Policia Local amb coordinació amb la Brigada municipal, senyalitzarà 4 dies 

abans de l’activitat, la prohibició d’estacionament al c/ Comtes de Barcelona, s/n durant 

tot el dia 8 de juny de l’actual. 

 

Tercer. La Policia Local recolzarà l’activitat de la pedalada familiar, amb la seva 

presència per vetllar i garantir la seguretat dels participants. 

 

Quart. Notificar el present acord a l’entitat AMPA CEIP FLAMA, a la Policia Local i la 

Brigada municipal, per al seu coneixement i efectes. 

 

Cinquè. Declarar que: 

 

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

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

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

 

 

ANNEX 1 – Plànol recorregut pedalada familiar. 
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ANNEX 2 – Programa Festa de Primavera Escola La Flama. 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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13.3. Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 2019, mitjançant 

l’aprovació de la pròrroga del Conveni formalitzat en data 27 de juliol de 

2017 entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Societat de 

Caçadors de Sant Fruitós (EXP. 344/2019) 

 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de 4 de març de 2019, va aprovar el “Pla 

Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament, any 2019”, on es contenen els objectius i 

efectes que es pretenen amb la seva aplicació, la modalitat de concessió i els crèdits 

pressupostaris per a les despeses (exp. 428/2019).  

 
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de 

juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència 

competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes 

nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i 

social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació 

dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues. 

 

L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir  subvencions de 

manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes 

recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions. 

 

2.  En aquest Pla estratègic de subvencions i al pressupost municipal vigent, existeix 

l’aplicació pressupostària 36.330.48946 on hi consta com a beneficiari d’una subvenció 

nominativa de 800,00 euros la Societat de Caçadors de Sant Fruitós. 

 

3. En data 27 de juliol de 2017, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Societat de 

Caçadors de Sant Fruitós, van signar un conveni de col·laboració per regular les 

condicions respecte la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal. 

 

Segons el pacte onzè del conveni, “aquest conveni serà vigent des del dia de la seva 

signatura i fins al dia 31 de desembre de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat 

si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga 

del conveni, que en cap cas podrà excedir els 4 anys, quedarà condicionada a 

l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat 

SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT FRUITÓS DE BAGES on es determinarà l’import 

a atorgar per aquell any”. 

 

D’acord amb l’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques a Catalunya, les pròrrogues dels convenis 

que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses. 
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4.  L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT 

FRUITÓS, volen continuar la seva col·laboració en l’execució del projecte/activitat de la 

Fira del caçador de Sant Fruitós.  En data 8 de maig de 2019 (2019-E-RC-3058) l’entitat 

esmentada, va sol·licitar la subvenció per a l’exercici 2019. 

 

5. Vistos els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis. 
 

6. Vistos els articles 5.c i  24 de les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós 

de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i 

particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en 

dada 13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005); 42.3 de les Bases 

d’execució del pressupost 2019, en concordança amb els articles 20, 22.2 c) i 28.1 la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l’article 67.1 del Reglament 

que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els quals 

determina el procediment per a l’atorgament de subvencions directes.  

 

7.  Vist l’ informe de la tècnica d’esports emès en data 13 de maig de 2019, que consta 

a l’expedient.  

 

8. Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de 

subvencions en virtut de la competència delegada següent: 

 

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

 

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 

atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per a l’any 2019 de forma directa, per 

import de 800,00 euros a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, amb CIF G-

59759332 destinada a la cobrir part de les despeses anuals, en els termes de la 

col·laboració previstos en el conveni regulador de la subvenció atorgada, signat amb 

l’Ajuntament en data 27 de juliol de 2017. 

  

Segon. Aprovar per a l’any 2019, la pròrroga del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament i la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, esmentat a l’apartat anterior. 

 

Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 800,00 euros, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 36.330.48946 Subvenció Societat de Caçadors de Sant 
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Fruitós, del pressupost vigent i el termini de pagament de la subvenció, segon els 

imports i dates següents: 

 

a) 640,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, un cop s’aprovi 
l’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2019. 

b) 160,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte vuitè del conveni de col·laboració. 

 

Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes quart i cinquè, s’han 

d’entendre referides a l’any actual. 

 

Quart. Notificar aquests acords a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, i donar trasllat 

a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al present 

acord. 

 

Cinquè. Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 

corporació i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 

Subvenciones (BDNS) a efectes de publicitat i de transparència. 

 

Sisè. Declarar que: 

 

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

S1 Resolució desestimant les al·legacions 
presentades pel conductor del vehicle amb 
imposició de sanció per infracció de la normativa 
de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial. 

535/2019 74 

S2 Concessió de llicència de gos potencialment 
perillós 

849/2019 81 

S3 Aprovació de la liquidació del pressupost 2018 439/2019 85 

S4 Aprovar les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament d’autoritzacions per a la utilització 
privativa de llocs de venda no sedentària als 
mercats setmanals  de Sant Fruitós de Bages i 
Torroella de Baix 

1121/2019 92 

S5 Esmenar la redacció en l'aprovació de bases 
específiques de vàries places 

991/2019 97 

S6 Adhesió a  l’acord marc del servei 
d'assegurances de danys a edificacions i 
instal·lacions (Exp.2017.06); i a la segona 
pròrroga de l'acord marc del servei 
d'assegurances, Lot 6 (Exp. 2015.04) de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

1093/2019 109 

S7 Declarar deserta la licitació del servei de 
manteniment de l’aigua de les piscines 

903/2019 114 

S8 Revisió de les condicions econòmiques del 
contracte de cessió d’ús de l’Ajuntament relativa 
a l’habitatge d’inserció situat a C/Sallent, 35 3r 
1a de Sant Fruitós de Bages 

531/2018 116 

 

ASSUMPTES 

S1. Resolució desestimant les al·legacions presentades pel conductor del vehicle 

amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 535/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

  

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB 

AD- 0334) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el 

número d’expedient el qual és el següent. 

Expedient WTP: 1900000042 

Titular del vehicle infractor: XXX 

Infracció: Art. 20.1 RGC / Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol en aire 
espirat superior a 0.25  fins 0.50 mil·ligrams per litre 

2. En el termini de 20 dies naturals  des de la notificació de la denuncia, la persona 

interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions 

següents: 

 -Sol·licitud 2019-E-RC-1317 

 “PRIMERA.- Sin perjuicio de fundamentar más abajo cuanto expongo en el 

presente escrito, manifiesto mi disconformidad con la denuncia y el  expediente 

sancionador abierto contra mi persona en los términos en que han sido formulados, ya 

que adolecen de vicios materiales y formales que determinan su nulidad y exigen el 

archivo y sobreseimiento del procedimiento. 

SEGUNDA.- Del procedimiento incoado y los términos de la denuncia, no consta 

la concurrencia de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 21 del Reglamento 

General de Circulación en los que resulta exigible a un administrado someterse con 

carácter obligatorio a las pruebas sobre detección de posible intoxicación por alcohol en 

materia de tráfico: 

ARTICULO 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.  

Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas que 

se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente 

quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún 

accidente de circulación (artículo 12, nº 2, primer párrafo, del texto articulado).  

 

Los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, podrán someter a 

dichas pruebas a: 

1. Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo, implicado directamente como 
posible responsable en un accidente de circulación.  

2. Quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que 
denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas. 

3. Los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a 
las normas contenidas en el presente Reglamento.  

4. Los que con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la Autoridad 
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o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia 
ordenados por dicha Autoridad.  

Entiendo por lo antedicho descartado, ya que no se hace constar en la denuncia, que 

haya mediado  la concurrencia de alguno de los tres primeros supuestos del citado art. 

21, por lo que se ha de verificar la concurrencia en toda su extensión del cuarto de los 

supuestos, a saber: Haber sido requerido como consecuencia de un control preventivo 

ordenado por la Autoridad. 

 

Resulta imprescindible a efectos probatorios que conste incorporado al expediente el 

documento que acredite que la actuación de los Agentes intervinientes en el mismo se 

hallaba amparada en el supuesto contemplado en el art. 21.4 del Reglamento General 

de Circulación. Como tal, ha de constar incorporada la oportuna orden dictada por la 

Autoridad, disponiendo al efecto el mencionado control preventivo. Debe recordarse que 

la potestad sancionadora de la administración, como tiene reiteradamente reconocido el 

Tribunal Supremo y se consagra en el artículo 9.3 CE, no tiene carácter discrecional, de 

modo que la actuación de los agentes que da inicio al expediente con la denuncia, no 

puede ir en contra de éstos principios, correspondiendo a la Administración acreditar 

que en efecto se cumplieron las exigencias legales y reglamentarias. De otro modo nos 

encontraríamos ante una prueba obtenida indebidamente. 

 

El derecho a un procedimiento sancionador con todas las garantías de defensa, es una 
manifestación del  derecho fundamental del ciudadano a una tutela efectiva frente a los 
poderes coercitivos de la Administración, y exige que se respeten los derechos de 
defensa con interdicción de indefensión. En una interpretación sistemática de los 
artículos 24 y 25 de la Constitución y del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, permite reconocer, según se desprende de la doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras garantías, el 
derecho a no ser sancionado sin ser oído y, a ejercer las facultades de alegación con 
contradicción en todas las fases del procedimiento, el derecho a un procedimiento 
público, el derecho a ser informado de la acusación, de modo que se conozcan sin 
restricción los hechos imputados, que impone que exista correlación entre estos hechos 
y la resolución sancionadora, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
su defensa, que excluye la admisibilidad y apreciación de pruebas ilícitas, y el derecho 
a la presunción de inocencia, que acoge el derecho a no ser sancionado sin prueba de 
cargo legítima y válida, que sustente la resolución sancionadora. (STS 20-6-2006). 

TERCERA.- En lo que concierne a los hechos, una vez realizadas las pruebas 
pertinentes no se me ofreció la posibilidad de contrastarlas con un análisis clínico tal y 
como se establecen la Ley de Seguridad Vial y en el propio Reglamento que regula el 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico. Este ofrecimiento se configura como 
un elemento imprescindible en el cumplimiento de las garantías ofrecidas en el artículo 
24.2 CE. y la previsión legal y reglamentaria no hace sino reconocer y blindar las 
posibilidades y derechos de defensa del ciudadano, ya que de no ofrecerse la posibilidad 
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de contraste a través del análisis clínico, se le priva de una prueba de defensa esencial 
que resultaría inútil practicar en momentos o días posteriores. El no ofrecimiento en 
claro incumplimiento de la normativa aplicable comporta una indefensión de efectos 
insalvables que provoca la nulidad de pleno derecho de cuanto se ha actuado en el 
presente expediente. 

El Tribunal Constitucional, desde la STC 145/1985, de 28 de octubre, se ha venido 
refiriendo a las peculiaridades de la denominada prueba de impregnación alcohólica, ya 
que contiene el resultado de un test con ayuda de un instrumento técnico especializado 
al que puede atribuirse el carácter de prueba pericial "lato sensu"; “la imposibilidad de 
que la prueba alcoholo métrica se reproduzca en un momento posterior, hace necesario 
en garantía del derecho de defensa, que el interesado tenga conocimiento de cuanto 
pueda contribuir a que dicha prueba se verifique con las máximas garantías.” 

CUARTA.- La imposición de la presente sanción incumple manifiestamente lo dispuesto 
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que, en todo caso, será 
necesario correlacionar la sanción con la infracción concreta, debiendo graduarse en 
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al 
peligro potencial creado. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que no concurre ninguna de las circunstancias 
previstas estimamos que la sanción, de ser impuesta, debería aplicarse  en su grado 
mínimo. 

QUINTA.- Que SE SOLICITA LA APERTURA DEL PERÍODO DE PRUEBA conforme 

indica el artículo 95 del RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como el artículo 

13 del R.D. 320/94 por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador 

en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y, en su virtud, 

se propone la práctica de los siguientes medios de prueba, esenciales para la 

comprobación de los hechos y mi defensa: 

1.-  Documental: Solicito que, previa incorporación al expediente, le sea remitida a su 

domicilio la oportuna orden de la Autoridad disponiendo el control preventivo en el que 

el alegante fue requerido para el sometimiento a la prueba de detección de impregnación 

alcohólica.  

2.- Más documental: Solicito que, previa su incorporación al expediente, le sea remitido 

el certificado de verificación u homologación y número de serie del etilómetro utilizado 

en la realización de la prueba. 

3.- Una vez conocidos los anteriores extremos, se aporte certificación de dicho aparato 

en la que se indique la fecha y entidad que procedió a su última revisión, así como los 

límites máximos y mínimos de error del mismo. 

4.- Que se envíen los tíckets resultantes de la medición  de aire expirado del etilómetro, 

a fin de poder comprobar  si se ha respetado el tiempo de diez minutos entre la primera 

y segunda vez que se ha soplado. 
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5.- Solicito asimismo que me sea remitida copia íntegra del expediente, junto con las 

documentales, anteriormente, solicitadas, a mi domicilio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con lo 

expuesto en el art. 75 de la misma Ley, donde se establece que "los actos que 

requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que 

resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con 

sus obligaciones laborales o profesionales".” 

 

 -Sol·licitud 2019-E-RC-1317 

 

“PRIMERA.- Que el día 10 de febrero de 2019 he sido denunciado por una 

presunta infracción en materia de ALCOHOLEMIA 

EXPONER QUE EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN ESTA PARTE INTERESADA SE 

SOMETIÓ A UN CONTROL PREVENTIVO DE ALCOHOLEMIA POR LOS MOZOS, 

RESPONDIENDO EL MOZO DESPUÉS DE MI PRIMERA PRUEBA QUE EL 

ETILÓMETRO QUE ESTABA UTILIZANDO NO ERA PRECISO, MOTIVO POR EL 

CUAL ME REMITIÓ A LA POLICÍA LOCAL PARA SOMETERME AL MISMO CONTROL 

DE ALCOHOLEMIA QUE ÉL NO PODÍA REALIZAR. EN DEFINITIVA, ME OBLIGÓ A 

CONTINUAR CONDUCIENDO, EN DIRECCIÓN A LA POLICÍA LOCAL. 

CUANDO LLEGUÉ A LA POLICÍA LOCAL, EL ETILÓMETRO DIO COMO RESULTADO 

”FALLO DE LIMPIADO” EN LA PRIMERA PRUEBA., MOTIVO POR EL CUAL EL 

AGENTE TUVO QUE APAGAR EL INSTRUMENTO Y VOLVERLO A ENCENDER. 

ANTE LA SEGUNDA PRUEBA, EL ETILÓMETRO “SE APAGÓ DIRECTAMENTE”. SE 

REINICIÓ DE NUEVO EL INSTRUMENTO, Y ARROJÓ UN RESULTADO DE 0.52. LA 

SEGUNDA PRUEBA VÁLIDA ARROJÓ EL RESULTADO DE 0.48. 

AL FIRMAR EL CORRESPONDIENTE BOLETÍN DE DENUNCIA, LOS MOZOS 

MARCAN LA OPCIÓN DE ACCIDENTE, UN ACCIDENTE QUE JAMÁS OCURRIÓ, 

PUESTO QUE MI CONTROL DE ALCOHOLEMIA SE INICIÓ COMO PREVENTIVO Y 

SE REALIZÓ EN TODO CASO COMO PREVENTIVO. POR ESE MOTIVO TACHAN LA 

OPCIÓN DE ACCIDENTE EN EL BOLETÍN DE DENUNCIA QUE ME ENTREGAN EN 

MANO. 

REITERO QUE MI CONTROL DE ALCOHOLEMIA FUE COMPLETAMENTE 

PREVENTIVO. 

EN NINGUN CASO ME OFRECIERON LA OPCIÓN DE CONTRASTAR LA PRUEBA 

DE ALCOHOLEMIA CON ANÁLISIS DE SANGRE Y ORINA. 

SEGUNDA.-. Los hechos no son constitutivos de la infracción administrativa que se 

imputa, ya que nos e dan los elementos ni los requisitos necesarios de la misma y, por 

ello, la sanción a imponer además de excesiva, totalmente inadecuada, toda vez que 
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esta prevista para hechos distintos de los presuntamente cometidos por el 

compareciente. 

TERCERA.- Vulneración absoluta de los principios de eficacia, coordinación, y 

sometimiento a nuestro Ordenamiento Jurídico, impuestos en el art. 103 de la 

Constitución, en relación con los art. 63 RDL 339/90 y 109 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, toda vez que el boletín recibido no es sino una mera 

certificación " tipo " y con firma impresa. 

QUINTA.- Defecto de forma, por no figurar en el boletín de denuncia recibido los 

requisitos esenciales que deben contener, entre ellas el ofrecimiento de un análisis de 

contraste en sangre y en orina. LA SANCIÓN NO ES VÁLIDA. 

SEXTA.- En cuanto al fondo del asunto, entendemos no estar probada en absoluto la 

infracción que se indica, habida cuenta la inexistencia de pruebas al respecto, por lo que 

a tenor del principio de presunción de inocencia, que consagra el art. 24 de nuestra 

Constitución queda conculcado. 

SEPTIMA.- SOLICITO LA PRACTICA DE LA PRUEBA consistente en la aportación por 

el agente denunciante de los elementos probatorios en que fundamenta el hecho 

denunciado, al establecerse el deber de los agentes de la autoridad la aportación de 

tales elementos probatorios. 

-CERTIFICIADO DE VERIFICACIÓN DEL ETILÓMETRO EMPLEADO EN LA 

MEDICIÓN, CON EL DETALLE DE LAS FECHAS Y SELLO DE LA ADMINISTRACIÓN 

-CERTIFICADO DE REVISIÓN DEL MISMO, CON FECHAS DE REVISIÓN Y VALIDEZ 

DE LA MISMA 

-CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL AGENTE QUE REALIZÓ 

LA MEDICIÓN” 

3. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent 

denunciant (ANNEX I)  i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 

sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes: 

L’agent amb TIP 1063, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta 

a l’expedient, va emetre l’informe 51/2019, de data 5 de març de 2019 en relació a les 

al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor desestimar les 

al·legacions formulades per la persona recurrent. 

La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona conductora del vehicle 

sancionat, que basa les seves al·legacions en la existència de causes justificades per 

la comissió de la infracció. 

Al respecte s’ha de dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional 

s’han d’emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la 

senyalització viària que estableix una obligació o prohibició, sense que les causes 

al·legades eximeixin de la responsabilitat per a la infracció als preceptes que s’indiquen 
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en cada cas. 

Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el 

Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció 

de veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats 

no han estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació. 

4.L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de 

Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: L’Alcalde. 

- Data delegació: 18 de juny de 2015 

- Número Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 

5. La urgència de l'aprovació de l'acord es justifica en la prompta caducitat del termini 
per resoldre les al·legacions. 

En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Desestimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 

denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 

l’expedient sancionador amb número 19019325, i imposar la sanció de multa de 200 

euros que en el mateix es fa constar. 

Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 

recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa 

les persona interessada. 

Tercer.- Declarar que: 

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

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 

Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

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

a dret 
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ANNEX I 

 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

S2. Concessió de llicència de gos potencialment perillós (EXP. 849/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

Primer. En data 2 D’ABRIL del 2019 consta la presentació de sol·licitud de llicència per 

tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per part de XXX respecte al gos 

amb nom CHISPA identificat mitjançant microxip número 941000023002774. La 

sol·licitud consta inscrita amb número de registre 2019-E-RC-2195. 

Segon. A la sol·licitud presentada s’adjunta la següent documentació: 

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

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

• còpia de la pòlissa d’assegurança referida a la tinença de mascotes on figura 
incorporat el gos respecte al qual se sol·licita llicència i que incorpora una 
cobertura en concepte de responsabilitat civil davant de tercers amb un capital de 
cobertura de fins a 150.000,00 € (vigent fins el 3 d’abril del 2020). 

Tercer. En el moment de tramitar la sol·licitud presentada a efectes d’inscripció al registre 

municipal consta la generació de document d’autoliquidació número 2019/0000002819 

per import de 40,00 € referida a la taxa prevista a l’ordenança fiscal número 37 reguladora 

de la taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia 

(art. 6 – tramitació de llicència). A l’expedient figura el justificant de realització del 

pagament respecte a aquesta autoliquidació de forma simultània a la presentació de la 

sol·licitud. 

Quart. La regulació referida al procediment d’atorgament d’aquesta llicència i les seves 

condicions es troba inclosa als següents textos legals: Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 

tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de desembre, 

sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, 

d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i Ordenança 

municipal sobre tinença d’animals (aprovació BOPB 20/04/2005 i modificacions: 

25/12/2008, 23/04/2014, 12/02/2015 i 23/02/2015) publicada a la web municipal. 

Cinquè. La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos 

l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord 

amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es 

regula la identificació i el registre d’animals de companyia. Tota persona que condueixi 

per espais públics un gos potencialment perillós requereix i ha d’acreditar la llicència 

atorgada per l’ajuntament. 

 

Sisè. La raça de l’animal indicada en la documentació aportada (doberman) figura 

identificada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

específicament com a raça de gos potencialment perillós . 

Setè. Consta incorporat a l’expedient el certificat d’inexistència d’antecedents penals 

referit a la sol·licitant emès pel Ministeri de Justícia mitjançant sol·licitud telemàtica a 

través de la plataforma EACAT emès amb resultat de no constar antecedents. 

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

- Òrgan delegant:  Alcalde 

- Data delegació: 18 de juny de 2015 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://www.santfruitos.cat/media/repository/fiscals-2015/1002150901_0303141151-of-37-taxa-prestaci-animals-web.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=200534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419&p=20011117&tn=2
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=300820
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2005&04/05094a59999.pdf&74
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2008&12/083099999.pdf&38
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&04/022014010067.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/022015003054.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/022015004466.pdf&1
https://www.santfruitos.cat/media/repository/ordenances/0303151104_08ordenanasadefinitivatinenasaanimals.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/animals_companyia_experimentacio/animals_companyia/tinenca_gossos_potencialment_perillosos/


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 83 de 118 
 

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 

 

- Número de decret: 2015-0480 

- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

Vuitè. Atès la necessitat d’atorgament de llicència, ja que sense ella el sol·licitant no pot 

treure la gossa el carrer. 

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

ACORDS: 

PRIMER.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció de gos 

potencialment perillós número 05/2019 respecte al gos de raça doberman identificat amb 

el nom XXX (microxip 941000023002774) la XXX amb DNI XXX com a propietari de 

l’animal segons consta en la documentació de sol·licitud inscrita amb número de registre 

2018-E-RC-2195. 

SEGON.- Establir com condicions respecte a la llicència atorgada les següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER. Procedir a la inscripció de l’animal en  Registre general d’animals de 

companyia (ANICOM), identificant la raça de l’animal i incorporant les dades 

identificatives del present acord a efectes de constància com a inscripció al cens 

municipal. La inscripció farà referencia a la data de presentació de sol·licitud de llicència. 

QUART. Prendre coneixement del pagament de 40,00 € realitzat per la sol·licitant 

mitjançant targeta bancària en concepte de taxa prevista a l’Ordenança Fiscal número 

37 respecte a l’autoliquidació número 2019/0000002819 de 11 d’abril del 2019, figurant 

el justificant corresponent a l’expedient. 

CINQUÈ. Notificar el present acord al sol·licitant (procedint per part de l’àrea gestora a la 

sol·licitud de targeta acreditativa de llicència pel seu lliurament a aquesta). 

SISÈ. Comunicar el present acord a l’àrea de tresoreria als efectes del seu coneixement 

respecte al cobrament de la taxa realitzada i la sol·licitud de subministrament respecte a 

la targeta identificativa de llicència. 

SETÈ. Declarar que: 

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

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

 

 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

S3. Aprovació de la liquidació del pressupost 2018 (EXP. 439/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

Primer.- Vist l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2018, en què es posa de 

manifest, de conformitat amb l’article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 

qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en 

matèria de pressupostos, respecte el pressupost de despeses: Els crèdits inicials, les 

seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i compromeses; 

les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i els pagaments realitzats. I 
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respecte del pressupost d’ingressos: les previsions inicials, les seves modificacions i les 

previsions definitives; els drets reconeguts;  els drets anul·lats; i els dret recaptats nets. 

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost es determinen: Els drets pendents 

de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre; 

el resultat pressupostari de l’exercici; els romanents de crèdit; i el romanent de 

tresoreria. 

Segon.- Vist el que disposa l’article 191.1 i 191.2 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, 

respecte del tancament i liquidació del pressupost. 

Tercer.- L’article 191.3 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, de conformitat amb l’article 90.1 

del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Reglament pressupostari, estableix que és 

competència de l’Alcalde l’aprovació de la liquidació del pressupost.   

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 

 

Vist l’informe previ preceptiu de la Intervenció.  

Quart.- Segons l’article 191.3 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, s’estableix que les 

entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del pressupost abans del dia primer 

de març de l’exercici següent. Aquest termini està sobrepassat, és per això que es veu 

necessari aprovar aquest acord en aquesta Junta. 

Per aquest motiu, 

S’ACORDA 

Primer.-  Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

corresponent a l’exercici 2018, amb els documents que l’integren, resultant el següent: 
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1.1. Resultat Pressupostari: 

 

 

 

1.2. Romanent de Tresoreria: 
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Aquest romanent ajustat, per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació 

financera de l’Entitat, i entenen el Romanent com a capacitat de l’Entitat per generar 

nova despesa en el proper exercici, caldrà restar-li els compromisos de despesa 

assumits per l’Ajuntament i que s’han d’incorporar al nou pressupost. La part d’aquests 

import que no estan finançades amb romanent afectat, majors ingressos o compromisos 

certs d’aportació, seran prioritaris a l’hora de destinar el Romanent per a despeses 

generals, ja que son compromisos realitzats per l’Entitat de forma prèvia. El romanent 

necessari per a despeses generals que es necessita per incorporar les despeses 

d’inversió gestionades amb projectes és de 2.585.716,64 €. El romanent per despeses 

generals que es necessita per tal d’incorporar d’altres despeses autoritzades i 

compromeses no gestionades amb projecte al exercici 2018 és de 1.886.072,89 €. 

S’ha de tenir present que part d’aquest romanent ja s’ha incorporat al pressupost 2019 

mitjançant les oportunes modificacions de crèdit del pressupost vigent.  

Per tant, una vegada realitzats els ajustaments indicats, resulta un Romanent de 

Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició susceptible de generar nova 

despesa, condicionat no obstant al que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’un import de 2.089.247,41 €. 

Per altra banda, l’Ajuntament ha de preveure un Fons de Maniobra per poder fer front 

en temps i forma als pagaments dels diferents proveïdors i altres creditors, d’acord amb 

el que estableix la normativa vigent aplicable, pel que es dota un Fons de Solvència del 

5% dels recursos ordinaris (10.128.026,85 €) per poder realitzar aquests pagaments, 

suposant un import de 506.401,34 €. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 89 de 118 
 

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 

 

Així doncs, una vegada realitzats aquests ajustaments, la quantitat que podria disposar-

se de romanents de tresoreria seria d’un import de 1.582.846,07 €, subjectes això no 

obstant al que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera.  

 

1.3. Capacitat de finançament 

 

 

 

1.4. Regla de la despesa 
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1.5. Estalvi net 

EQUILIBRI TÈCNIC PRESSUPOSTARI 2.018 

 + Ingressos (1 al 5) sense C.E./QQ.UU. 10.128.026,85 € 

 - Despeses (1,2 i 4) 7.813.859,65 € 

 + Despesa finançada amb romanent (Cap. 1, 2 i 4) 109.082,08 € 

ESTALVI CORRENT O BRUT 2.423.249,28 € 

Anualitat teòrica 194.923,99 € 

ESTALVI NET INICIAL 2.228.325,29 € 
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D’aquí es deriva una ràtio d’estalvi net positiva del 22 %. 

 

1.6. Deute financer 

 

 

 

Vist que els ingressos ordinaris liquidats sumen un muntant de 10.128.026,85 €, la ràtio del 

deute és de 13,64 %.  

Tercer.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, en el que 

s’estableix que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar compte al Ple en la primera 

sessió que es celebri. 

Quart.- Vist els informes d’intervenció i l’incompliment del principi d’estabilitat 

pressupostària, incoar la redacció d’un pla econòmic financer per part dels serveis 

econòmics de l’Ajuntament  per tal de regularitzar aquesta situació amb el termini màxim 

de l’any en curs i el següent tal i com dicta la normativa de referència.  

Cinquè.-  Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article 193.5 del 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, al 

Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya. 

Sisè.- Notificar la present resolució a l’ Àrea d’Intervenció i Tresoreria.   

Setè.-  Declarar que: 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

CODI ENTITAT DESTINACIÓ
CAPITAL 

INICIAL
ANYS PERÍODE

CAPITAL 

PENDENT A 

31/12/18

2009 / 1 / DIP-2 Diputació de Barcelona Enllumenat Pineda de Bages 150.000,00 10 2009-2019 15.000,00

2010 / 1 / DIP-2 Diputació de Barcelona JC Carretera Berga 1 Subsector 2 150.000,00 10 2010-2020 30.000,00

2011 / 1 / DIP-2 Diputació de Barcelona Expropiacio terrenys sentencia recurs 15/2007 150.000,00 10 2011-2021 45.000,00

2012 / 1 / DIP-2 Diputació de Barcelona Obres d'accessos i aparcament Avinguda Girona 41.000,00 10 2012-2022 16.400,00

2012 / 1 / DIP-3 Diputació de Barcelona Quotes Urbanísyiques del Pla Parcial Ctra Berga I Subsector II 134.000,00 10 2012-2022 53.600,00

2015 / 1 / DIP-4 Diputació de Barcelona Finan. climat. casa cons., obres avan. la sagr. i rotonda 175.000,00 10 2015-2025 122.500,00

2016/1/ICAEN IDAE Prèstec Enllumenat 852.995,02 10 2016-2027 766.115,92

Diputació de Barcelona Inversions 2017 175.000,00 10 2018-2027 157.500,00

Diputació de Barcelona Inversions 2018, camp de futbol 175.000,00 10 2019-2028 175.000,00

TOTALS 2.002.995,02 1.381.115,92
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- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret.  

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

S4. Aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament d’autoritzacions per a 

la utilització privativa de llocs de venda no sedentària als mercats setmanals  de 

Sant Fruitós de Bages i Torroella de Baix (EXP. 1121/2019) 

1. L’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària. 

(publicada  BOP el 24//052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016), en l’article 9 estableix  

que , “ El procediment de selecció per l’atorgament de noves autoritzacions, així com 

per cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser 

automàtic i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria 

pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, 

imparcialitat i publicitat.  

A tal efecte, l’ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 

d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i 

criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que 

ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s 

desestimada.”  

2. L’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària, 

conte l’annex ordenança, sobre el procediment per a l’atorgament de les autoritzacions 

de venda no sedentària.  En aquestes bases, junt allò establert a l’article 56 del Decret 

336/1988, de 17 d’ octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals 

de Catalunya es regula el procediment per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 

domini públic, mitjanant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en 

els mercats, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
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També són d’aplicació la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions publiques i l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per 

parades, baraques, casetes de venda situades a terrenys de domini públic (Butlletí 

Oficial de Província de 21 de desembre de 2018).  

3. Atès que l’aprovació dels acords que es proposen és competència del la Junta de 
Govern Local que actua per la competència delegada següent: 

Òrgan delegant: Alcalde. 

Data de delegació: 18 de juny 2015. 

Número de decret: 480/2015. 

Publicació al BOP : 3 de juliol de 2015. 

 

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar  les bases complementàries, que juntament amb  les contingudes en 

l’ Ordenança regularan  el procediment per a l'atorgament de les autoritzacions de venda 

no sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torroella de Baix consten com 

annex al present acord. 

Segon.- Obrir la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 

domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en 

els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torroella de Baix. El termini de 

presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals i s’iniciarà a partir de l’endemà de la 

publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de Província, al tauler d’anuncis 

i  la web de l’Ajuntament. 

Adjudicacions posteriors. En el cas que quedin parades vacants per falta de licitadors, 

durant els dos anys següents la convocatòria es podrà adjudicar directament la llicència 

a petició de qualsevol persona interessada, sempre que aquesta reuneixi les condicions 

i efectuï la sol·licitud amb la documentació preceptiva. 

Tercer  Disposar que els acords adoptats en el procediment d’adjudicació  de  les 

parades de venda no sedentària es publicaran i podran consultar-se en el taulers 

d’anuncis electrònic de l’ajuntament santfruitos.cat i tindran efecte de notificació d’acord 

amb el previst a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions publiques. 

Quart.-  Declarar que :  

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

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

Document annex.-Bases complementàries per a l'atorgament de les autoritzacions 

de venda no sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós de Bages (Sant 

Fruitós de Bages i Torroella de Baix). 

1. Objecte. 

Aquestes bases tenen per objecte fixar les condicions  i requisits de les sol·licituds per 
a l’atorgament de les llicències d’ús i aprofitament privatiu de la via pública, per l’exercici 
de la  venda  no sedentària en les parades vacants dels mercats  de  venda  no  
sedentària del dimarts a Sant Fruitós de Bages i del dimecres a Torroella de Baix i la 
confecció, si s’escau, d'una llista d'espera per a la provisió de posteriors places vacants 
fins a la següent convocatòria. 

El procediment de selecció es realitza mitjançant convocatòria pública i com a resultat 
d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat amb 
una durada de dos anys, sempre que hi hagi places vacants com a resultat de la present 
convocatòria i fins a la següent, la qual s’haurà de produir en el termini de dos anys 
computats partir de la publicació de present convocatòria. 

 

2. Regim jurídic aplicable. 

- Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària. 
(publicada  BOP el 24//052017- Model tipus. BOP de 01/08/2016-, modificació BOP de 
25/04/2019) 

- Llei 18/2017, de 1 d’ agost, de comerç, serveis i fires. 

- Decret 162/2015 de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants. 

-  Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 

ens locals. 

 

3. Nombre i tipologia de les parades ofertades. 

 El nombre de parades ofertades és de 29 i es dividiran de la forma següent: 

 

- Mercat dimarts (Sant Fruitós de Bages – Plaça Onze de Setembre-: 17 parades 

Tipologia i núm. parades / Ocupades/ Vacants /Vacants ocupades temporalment/exp.  

Grup 1               8                   3                  5          1  (exp.1669/2018 XXX) 

Grup 2             13                   1                 12         2  (exp.1039/2018 XXX) 

                                                                                   (exp. 1469/2018 XXX)  
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- Mercat dimecres (Torroella de Bages): 12 parades 

Tipologia i núm. parades / Ocupades/ Vacants /Ocupades temporalment i núm. exp.  

Grup 1               5                   1                  4          3  (exp.1669/2018 XXX) 

                                                                                            (exp. 1737/2018  XXX) 

                                                                                            (exp.644/2019  XXX) 

 

Grup 2              8                    0                 8           2  (exp.1728/2018 XXX) 

                                                                                            (exp. 928/2019 XXX )     

Grups i tipologies del producte: 

 

Grup 1 . Alimentació:   

- Fruita , verdura hortalisses. 

- Carns i derivats. 

- Olives i altres aliments curats.  

- Fruits secs, llaminadures, mel, especies i herbolaris. 

- Comerç al detall de productes d’alimentació en general 

 

Grup 2 . Textil moda, equipament de la persona i de la llar:              

- Tota mena de peces de roba de vestir per a home, dona i infants. 

-  Roba interior i llenceria i merceria. 

- Calçat. 

- Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria. 

- Articles per a la higiene i neteja personal. 

- Articles per al parament de la llar: roba de llar, estris de cuina. 

- Drogueria, bricolatge, decoració. 

- Altres productes al detall no especificats. 
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Només es podran presentar al procediment d'atorgament, les anteriors tipologies de 
subgrups relacionats. 

4. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’Ajuntament  o per qualsevol altre mitjà 
previst per la legislació de procediment administratiu en el termini de 20 dies naturals a 
partir de la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i  la web de l’Ajuntament. 

Adjudicacions posteriors. En el cas que quedin parades vacants per falta de licitadors, 

durant els dos anys següents la convocatòria es podrà adjudicar directament la llicència 

a petició de qualsevol persona interessada, sempre que aquesta reuneixi les condicions 

i efectuï la sol·licitud amb la documentació preceptiva. 

El paradistes amb llicència temporal hauran de concórrer a la present convocatòria 
presentat la corresponent sol·licitud. 

5. Documentació. 

Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar el compliment de les 
condicions, requisits  documentació que es determinen a l’apartat 2 de l’annex 
ordenança.- procediment per a l’atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària. 

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a la pàgina web estarà a disposició la instancia 
tipus que caldrà presentar.  

6. Taxes. 

Quins resultin autoritzats per exercir l’activitat de venda no sedentària hauran de satisfer 
les taxes anuals que estableixi l’Ordenança Fiscal que s’aprovi per a cada exercici. 

7. Durada de l’autorització:  15 anys. 

8. Criteris de valoració de les sol·licituds. 

Els establerts en l’apartat 5 de l’annex ordenança.- procediment per a l’atorgament de 
les autoritzacions de venda no sedentària . 

9. Composició de la Comissió  tècnica per valorar les sol·licituds presentades segon  

l’apartat 3 de l’annex ordenança.- procediment per a l’atorgament de les autoritzacions 

de venda no sedentària. 

President:  Regidor de serveis econòmica (mercats). 

Vocals : 

Tècnica de promoció econòmica. 

El funcionari /vigilant municipal  dels mercats 

Secretaria: el funcionari/a de gestió de mercats 
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10. Resolució del procediment 

La resolució del procediment correspondrà a Junta de Govern Local que serà qui atorgui 

les corresponents autoritzacions. El termini per resoldre les sol·licituds presentades serà 

de dos mesos des de la petició i que la manca de resolució expressa ultrapassat aquest 

termini tindrà efectes desestimatoris (arts. 56 i 57 del Reglament de patrimoni dels ens 

locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre).  

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. Esmenar la redacció en l'aprovació de bases específiques de vàries places 

(EXP. 991/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :   

Sentit de l’acord: 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

Primer.- Donat l’acord aprovat per Junta de Govern en la sessió 13/2019 amb data 13 

de maig de 2019, en el qual es van aprovar les bases específiques de varis processos 

selectius. 

Segon.- Donat que s’ha detectat un error en dos punts del temari específic dins del 

procés selectiu de tècnic auxiliar de joventut. 

Tercer.- D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques, les Administracions podran 

rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, 

de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Quart.- De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 

7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 53 del Decret legislatiu 

3/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Cinquè.- Tenint el compte que la Junta de Govern Local actua per la competència 

delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2015 

- Número de Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 

La urgència de l’aprovació de l'acord es justifica en la urgència d'iniciar els tràmits dels 

processos selectius per cobrir les places vacants de forma definitiva. 

 

ACORDS: 

Primer.- Corregir els errors materials existents en la redacció en els temes 14 i 21 del 

temari específic del procés selectiu de tècnic/a auxiliar de joventut i modificar l’ANNEX 

I” on diu: 

 

- “14. Xarxa catalana d’informació juvenil”  

ha de dir: 

            “14. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil” 

         

On diu: 

- “21. El Decret 137/03, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en 
el lleure de les quals participen menors de 18 anys”  

-  

Ha de dir: 

 “El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en                          

les quals participen menors de 18 anys. 

Segon.-  Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 

número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris amb el 

redactat definitiu que s’adjunta com ANNEX I. 

Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal. 

Quart.- Declarar que: 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
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- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 

ANNEX I 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 

PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC. 

Identificació de la plaça: Arquitecte/a tècnic. 

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir d’una plaça 

d’arquitecte/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala d’Administració 

Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que 

es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 

19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 

següents: 

Sistema selectiu: oposició. 

Requisits específics dels aspirants: 

 

- Estar en possessió del títol d’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o títol 
universitari de grau equivalent. 

 

En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 

certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 

titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 

reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 

l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 

 

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

titulació equivalent. 

 

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

 

Drets d’examen: 

Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 

l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 

de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 

per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
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farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 

postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 

S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 

condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 

com fer l’ingrés al caixer. 

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 

d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 

termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 

Segon exercici: Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7). 

Data realització primer exercici: 

No serà mai abans del dia 01.07.2019 

Període de prova: 6 mesos. 

 

Temari específic: 

1. La contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La 

selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. 

2. El reglament de contractació de les administracions públiques: competències per 

contractar. 

3. Els requisits per a contractar amb l’Administració. 

4. Preparació, adjudicació i formalització dels contractes administratius. 

5. Execució i acompliment dels contractes. 

6. El contracte d’obres de Conservació i Manteniment. 

7. El contracte d’obres: l’expedient de contractació. 

8. El contracte d’obres: el procediment d’adjudicació. 

9. El contracte d’obres: formalització del contracte. 

10. El contracte d’obres: l’extinció del contracte. 

11. El contracte d’obres: execució. 

12. El projecte d’obres. Concepte i documentació. 

13. El pressupost d’obra. Les certificacions. Les liquidacions. La recepció provisional 

i definitiva. 

14. Aplicació del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. 

Estudis de Seguretat i Salut i els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Continguts 

i diferències existents entre ells. 

15. Sistemes estructurals. Classes. 

16. El cobriment dels edificis. Tipus. 

17. Els tancaments dels edificis. Classes. 

18. Condicions tèrmiques i acústiques en els edificis. Normativa aplicable i 

requeriments exigibles. 

19. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges. El Certificat d’habitabilitat per 

a habitatges usats. 
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20. L’accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques. 

21. Prevenció d’incendis en els edificis. El foc. Protecció dels elements estructurals 

contra el foc. 

22. El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages. 

23. L’ordenança municipal d’activitats. 

24. Els edificis públics com a estructuradors de la ciutat. Tipologia. Criteris de 

localització. 

25. Els serveis urbans. 

26. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i aplicacions. 

27. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de 

les aigües pluvials i residuals. 

28. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. 

Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial. 

29. Patologies no estructurals. Classificació i causes. 

30. Patologies en els tancaments exteriors de l’edifici: Façanes, mitgeres i cobertes. 

Certificats de Solidesa i estabilitat. 

31. Formigó: Normativa vigent, condicions del formigó. Durabilitat. Patologies i 

intervencions més freqüents en les estructures de formigó. 

32. Les humitats en l’edificació: capilaritat, condensació i filtracions. Tècniques de 

reparació. 

33. La fusta. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. 

34. La pedra. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. Sistemes d’intervenció. 

35. Els Informes Tècnics com a eina de treball. Tipus. 

36. Gestió del Projecte i del procés de construcció. 

37. La importància del Llibre de l’Edifici en la gestió del Manteniment. 

38. Gestió integral d’un parc immobiliari i heterogeni: La gestió del Patrimoni 

Immobiliari, l’eficiència immobiliària, l’entorn legal. 

39. Sistemes d’informació, gestió i control. Eines de suport a la gestió dels edificis. 

40. Les TIC en la gestió d’edificis. 

41. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb 

aglomerat asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de 

reparació. Normativa d’aplicació. 

42. La planificació del manteniment dels edificis: la gestió dels recursos humans, la 

gestió dels espais. 

43. Manteniment i gestió segons tipologia i usos (habitatges, equipaments públics, 

equipaments administratius). 

44. Pavimentació de carrers peatonals i places. Sistemes constructius, seccions 

tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació. 

45. Manteniment d’Edificis i instal.lacions: gestió energètica, Auditories energètiques 

en edificis públics (paràmetres energètics significatius dels edificis, Estudi de 

càrregues i confort tèrmic). 

46. La gestió de l’execució de les obres de Manteniment: la contractació, el control 

d’obra, el tractament final i la planificació de preventius. 

47. El concepte de vida útil: l’edifici i els materials d’acabat. 
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48. El Codi Tècnic de l’Edificació: passat, present i futur de la Normativa Tècnica. 

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 

DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 

MIG DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 

tècnic/a mig de promoció econòmica. 

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 

de Tècnic mig de promoció econòmica, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 

d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 

regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 

i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 

 

Sistema selectiu: oposició. 

Requisits específics dels aspirants: 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent. 

 

En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 

certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 

titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 

reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 

l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 

 

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

titulació equivalent. 

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

 

Drets d’examen: 

Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 

l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 

de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 

per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 

farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 

postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 

S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 

condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 

com fer l’ingrés al caixer. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 103 de 118 
 

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 

 

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 

d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 

termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 

Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 

Data realització primer exercici: 

No serà abans del dia 01.07.2019 

Període de pràctiques: 6 mesos. 

Temari específic: 

1. La gestió de projectes. Conceptes i fases. Pressupost i finançament. 

2. L’avaluació de programes: concepte i enfocaments teòrics. Fases del procés 

d’avaluació. 

3. Les característiques socioeconòmiques del municipi de Sant Fruitós de Bages, 

en relació al desenvolupament local. 

4. Les característiques econòmiques i socials de la comarca del Bages en relació 

al desenvolupament local. 

5. El desenvolupament local. Concepte i definició. 

6. El paper dels ajuntaments en el desenvolupament local: marc competencial i 

formes d’actuació. 

7. Els recursos supralocals per a la promoció econòmica. 

8. El paper de la concertació, la cooperació i el partenariat en el desenvolupament 

econòmic local. 

9. La planificació estratègica i la seva incidència en el desenvolupament econòmic 

local. 

10. Les transformacions dels sectors tradicionals en l’economia. 

11. La terciarització i l’economia del coneixement. 

12. Economia social i solidària. 

13. Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Funcions i paper en els 

serveis de promoció econòmica. 

14. Les polítiques de suport al teixit productiu i les competències municipals. 

15. Models de gestió de les polítiques de suport al teixit productiu. 

16. Polítiques públiques de suport a la creació d’empreses. 

17. Programes adreçats a persones emprenedores i empresàries. 

18. La sensibilització per a nous emprenedors. 

19. Serveis de foment de noves empreses: centres i vivers d’empresa. 

20. Servei d’informació i assessorament a les noves empreses. 

21. La prospecció d’empreses. Especial incidència en el món local. 

22. Les tasques del prospector d’empresa. 

23. La finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament. 

24. El comerç com a element estructurador del municipi. 

25. Les polítiques de foment del comerç en l’àmbit local. 

26. Els plans de dinamització comercial. 
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27. Evolució del concepte de pla de dinamització comercial a plans d'excel·lència 

28. Organització i gestió del pla de dinamització. 

29. Causes i conseqüències dels nous hàbits dels consumidors. 

30. Els nous reptes comercials dels municipis. 

31. Comerç de nova generació i canvis en el consum. 

32. Polítiques locals de suport al comerç de proximitat. Reptes i oportunitats. 

33. Oferta turística del municipi i recursos. Sant Fruitós de Bages com a destinació 

turística: concepte, funcions i agents. 

34. Principals subvencions turístiques i/o de comerç d’ajut per als ens locals i 

tramitació. 

35. Importància de la gestió de la reputació d’un municipi a les xarxes socials per a 

una destinació turística. 

36. El pla d’empresa. 

37. Model català de comerç. 

38. Urbanisme comercial: necessitats bàsiques 

39. Urbanisme comercial: reptes de futur. 

40. Estructura comercial de la distribució. 

41. Seguiment de les polítiques de suport al comerç. 

42. Avaluació de les polítiques de suport al comerç. 

43. Perfil del tècnic de comerç dins de l’Administració Local: perfil professional i 

habilitats, tenint en compte les necessitats del sector del comerç. 

44. Concentració comercial o reducció de la mobilitat pel consum. 

45. Tècniques de comunicació en el marc de la dinamització comercial. 

46. L’aparcament com a clau comercial. 

47. Evolució conceptual del paper del mercat municipal en el marc de la distribució 

comercial d’alimentació. DAFO davant els formats supermercat i hipermercat. 

48. Les actuacions de la Generalitat per fomentar la competitivitat de les Pimes 

comercials. 

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 

QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIUS/VES. 

Identificació de la plaça: Administratius/ves 

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir quatre places 

d’administratius/ves (1 amb discapacitat), del grup de classificació C, subgrup C1, 

Escala d’Administració General, subescala administrativa de la plantilla de personal 

funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta 

de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 

04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les 

bases específiques següents: 

Sistema selectiu: oposició. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 105 de 118 
 

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 

 

Requisits específics dels aspirants: 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 

En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 

certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 

titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 

reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 

l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 

 

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

titulació equivalent. 

 

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

 

- Si s’escau, certificat acreditatiu de la condició de discapacitat o bé Targeta 
acreditativa de la discapacitat. 

 

Drets d’examen: 

Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 

l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 

de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 

per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 

farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 

postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 

S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 

condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 

com fer l’ingrés al caixer. 

 

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 

d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 

termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 

Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 

Data realització primer exercici: 

No serà abans del dia 01.07.2019 

Període de prova: 4 mesos. 

Temari específic: 
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1. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb 
l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i 
formes d’adjudicació de contractes. 

2. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. 
L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 

3. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes 
administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i 
recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. 

4. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. 
Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
Situacions administratives del funcionariat. 

5. Règim urbanístic vigent a Catalunya. Règim del sòl: qualificació i delimitació. 
Drets i obligacions dels propietaris de les diferents classes de sòl. 

6. Els plans urbanístics. Classes, contingut i documents. Tramitació, revisió i 
modificació. 

7. Els sistemes de gestió urbanística. Classes, continguts i tramitació. 
8. Les llicències i comunicacions urbanístiques pròpies, supòsits de subjecció i 

tramitació. Caducitat, revocació i anul·lació. 
9. Control ambiental d’activitats. Règim d’intervenció. Tramitació de llicències 

ambientals. Els controls de les activitats. 
10. La policia local. Estructura del cos. Competències.  Procediment de selecció. 
11. El procediment de selecció dels personal municipal. Els procediments de provisió 

dels llocs de treball. 
12. Drets i obligacions dels funcionaris municipals. Règim disciplinari. 
13. El procediment sancionador. Règim general. Règim específic en matèria de 

trànsit. 
14. Les fases de la despesa municipal i la seva correlació amb l’activitat 

administrativa. Les competències de la intervenció municipal. 
15. Els principis del sistema tributari. Els procediments de liquidació. 

L’autoliquidació. 
16. L’obligació de resoldre i notificar. El silenci administratiu. 
17. Règim de les notificacions i publicacions. El còmput de terminis a l’Administració. 

Règim de recursos aplicables, les disposicions i actes municipals. 
18. El Ple municipal. Competències. Règim de sessions. 
19. El desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats municipals. 
20. La Secretaria municipal. Funcions reservades al Secretari. Fe pública. Àmbit 

jurídic preceptiu. Competències en matèria electoral. 
21. L’expedient administratiu. Concepte i format. La custòdia de l’expedient 

municipal i el seu trasllat a òrgans judicials i administratius. 
22. Els projectes d’obres municipals. Projectes d’obra municipal ordinària i projectes 

d’urbanització.  Tramitació de les diferents classes de projectes. Revisió i 
modificació de projectes. 

23. El patrimoni municipal. Classes de béns. Règim d’utilització. Règim de protecció. 
24. Les subvencions municipals. Concepte i finalitats. Classes. Procediment 

d’atorgament. Justificació i comunicació. Publicitat i inscripció en registres 
públics. 
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25. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. La inspecció de béns municipals. Els 
títols hàbils per la inscripció. La condició de tercer hipotecari. 

26. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. L’adscripció d’actes de naturalesa 
urbanística. 

27. Els informes municipals. Classes. Continguts i finalitats. Els certificats 
municipals. Competència per la expedició i contingut. 

28. La Tresoreria municipal funcions de la tresoreria. Els comptes de tresoreria 
municipal. La planificació de la disposició de fons. 

29. El Ple i els quòrums. Quòrum de constitució i quòrum de funcionament. El 
quòrum de la sessió constitutiva. El quòrum a la resta de sessions. Majoria 
absoluta  i majoria simple. El quòrum a la moció de censura. 

30. El registre de l’Ajuntament. Règim de funcionament. Els subjectes obligats a 
relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics. 

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 

DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE 

TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT. 

Identificació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de gestió adscrit a un lloc de treball de 

tècnic/a auxiliar de joventut. 

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 

de Tècnic/a auxiliar de joventut, del grup de classificació C, subgrup C1, Escala 

d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 

regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 

i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 

Sistema selectiu: oposició. 

Requisits específics dels aspirants: 

 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 

En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 

certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 

titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 

reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 

l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 

 

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

titulació equivalent. 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 108 de 118 
 

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 

 

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

 

Drets d’examen: 

Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 

l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 

de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 

per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 

farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 

postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 

S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 

condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 

com fer l’ingrés al caixer. 

 

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 

d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 

termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 

Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 

Data realització primer exercici: 

No serà abans del dia 01.07.2019 

Període de pràctiques: 4 mesos. 

Temari específic: 

1. Les polítiques de joventut en el marc de la Unió Europea. Programes 
europeus en matèria de joventut. 

2. Marc normatiu i competències de les diverses administracions locals en 
matèria de Joventut a Catalunya. Relació amb altres administracions. 

3. Polítiques integrals de joventut. Pla Nacional de Joventut de Catalunya i 
Plans comarcals: objectius i característiques principals. 

4. Pla Local de Joventut. 
5. Participació ciutadana democràtica en el disseny de polítiques pels joves. 
6. PIDCES. 
7. Joves i formació. Itineraris formatius per als joves que finalitzen 

l’ensenyament obligatori. 
8. Els Joves i la universitat. 
9. Educació en el lleure. Legislació i normativa. 
10. La dinamització juvenil. Programes, característiques. 
11. L’ús i l’aplicació de les noves tecnologies en les activitats i serveis de política 

juvenil. 
12. Definició i característiques d’un servei d’informació juvenil. 
13. Els serveis d’informació juvenil i la seva descentralització. 
14. Xarxa Nacional d’Empancipació Juvenil. 
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15. El tractament de la informació i la seva estructuració. 
16. Fonts d’informació del servei d’informació juvenil. 
17. Les funcions pròpies de l’informador/a juvenil. 
18. Les noves tecnologies i les seves aplicacions en el servei d’informació. 
19. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
20. Els moviments educatius i de lleure infantil i juvenil. 
21. El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 

les quals participen menors de 18 anys. 
22. Els joves i l’ensenyament. 
23. Els joves i el treball: situació del mercat laboral en relació amb els joves. 
24. La drogoaddicció. Polítiques de prevenció entre els joves. 
25. Joventut i cultura: les activitats culturals dels joves. 
26. Els joves i la salut: Prevenció de conductes de risc en els joves. 
27. La sexualitat i els joves: anàlisi de les conductes sexuals dels joves. 

Polítiques d’informació. 
28. Els equipaments juvenils. 
29. La participació juvenil i l’associacionisme juvenil al municipi. 
30. Dades demogràfiques de la població juvenil al municipi. 

 

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. Adhesió a  l’acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i 

instal·lacions (Exp.2017.06); i a la segona pròrroga de l'acord marc del servei 

d'assegurances, Lot 6 (Exp. 2015.04) de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (EXP. 1093/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

ANTECEDENTS 
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1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 

Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 

contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del 

sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la 

contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i 

serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats 

locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 

mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació relatiu al servei de pòlisses 

d’assegurances (Exp. 2015.04), mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats, 

d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats 

al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels 

TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant 

l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de 

2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall 

d’empreses seleccionades per lots, per un període de dos anys amb efectes des l’1 de 

gener de 2016, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del 

corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015, en concret els següents: 

➢ Lot 6 Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, es va 

adjudicar i formalitzar el contracte a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. 

de Seguros y Reaseguros. Lot, actualment cedit,  a favor d’AIG Europe Limited 

Sucursal en España.  

3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 

com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel 

que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, 

en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 

contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita 

cessió en data 28 de juny de 2016.  

 4.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei 

d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs 

de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de 

la Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de 

contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta 

e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en 
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la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar 

l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS 

CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD 

UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, 

formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent 

contracte en data 17 d’abril de 2018. 

En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat 

definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses 

d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 

12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a les 24 hores del dia 31 de desembre 

de 2019.  

5.-  L’Ajuntament va contractar en el seu moment la pòlissa d’assegurança de riscos 

patrimonials dels diferents tipus de béns mobles i immobles de l’Ajuntament amb la 

companyia Mapfre (pòlissa número 07911170055904) mitjançant la modalitat de 

contracte menor (privat) amb data de proper venciment a 31.05.19, la qual no encaixa 

per a les successives pròrrogues anuals que s’han vingut fent efectives . 

Amb la finalitat d’estudiar i valorar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances de 

danys a edificis i instal·lacions promogut per l’ACM-CCDL, en data 30.04.19 es va 

tramitar i notificar a la companyia Mapfre la voluntat municipal de donar per rescindida 

provisionalment la citada pòlissa, donant compliment a l’article 22.2 de la Llei 50/1980, 

de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança. 

Així doncs, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’Acord marc del servei 

d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions, permet reconduir i donar compliment 

a la normativa de contractació pública a l’haver-se tramitat el corresponent acord de 

licitació i adjudicació, en el marc del sistema de contractació centralitzada de 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local (CCDL).  

Així mateix es recondueix cap aquest marc legal la pòlissa de Responsabilitat de 

Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració que l’Ajuntament té contractada 

(pòlissa núm. EA11AP1091/230000), segons es desprèn de l’informe emès per la 

tècnica de contractació, Francina Rius Cruz, de 2.05.2019 obrant en l’expedient.  

FONAMENTS DE DRET 

- Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP. 
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- D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis 

d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan 

als seus efectes i extinció pel dret privat. 

- Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 

5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió 

a aquestes.  

- Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels 

Acords marc. 

La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

Òrgan delegant: Alcalde 

Data de la delegació: 18 de juny de 2015 

Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 

Atès que és necessari regularitzar la situació contractual de l’assegurança d’edificis que, 

fins al moment, l’ajuntament té contractada mitjançant la modalitat de contracte menor 

(privat) amb la companyia Mapfre la vigència del qual finalitza el proper 31.05.19. 

Rebuda la documentació-pressupost per a la formalització de l’adhesió a l’acord marc, 

es valora a nivell polític i tècnic com a una opció positiva per tal de reconduir la 

contractació de la citada assegurança. És necessari l’adopció del present acord per la 

JGL del 20.05.19, atesa la data de venciment de l’actual pòlissa (31.05.19). 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’Acord marc del 

servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i 

instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad 

Unipersonal per un import de 14.531,14 euros, i amb vigència des del  1/06/2019 al 

31/05/2020.  

Segon.- En conseqüència de l’acord l’anterior, no prorrogar la pòlissa d’assegurança de 

riscos patrimonials dels diferents tipus de béns mobles i immobles de l’Ajuntament 

(pòlissa número 07911170055904) de la companyia Mapfre i donar per extingida, a 

efectes 31.05.2019, la relació contractual amb la companyia Mapfre en ocasió de la 

citada pòlissa. 

Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la segona 

pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 113 de 118 
 

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 

 

de Catalunya (Exp. 2015.04) en relació a la pòlissa de Responsabilitat Càrrecs electes 

i personal al servei de l’Administració, reconduint cap aquest marc legal la pòlissa que, 

pel mateix concepte i companyia asseguradora, l’Ajuntament té contractada (pòlissa 

núm. EA11AP1091/230000):  

 

• Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, 

a favor de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un 

import de 4.521,99 euros, amb vigència des del 22/04/2019 al 22/04/2020. 

Quart.-Autoritzar la despesa derivada dels acords anteriors amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries següents, si bé condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 

en el pressupost municipal per l’exercici 2020 i següents: 

- Despesa derivada l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys 

a edificis i instal·lacions: aplicació pressupostària 14 920 22 402 “Assegurances 

edificis”. 

- Despesa derivada de l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc del servei 

d’assegurances (pòlissa responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de 

l’Administració): aplicació pressupostària 14 920 22 409 “Altres assegurances”. 

Cinquè.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció 

per part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 

Sisè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, 

Barcelona) i a Ferrer & Ojeda (C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a 

l’agent mediador de la pòlissa d’assegurança número 07911170055904 de la companyia 

Mapfre, a la tresoreria municipal, serveis jurídics de l’Ajuntament, i donar-li els efectes 

de publicitat que siguin preceptius. 

Setè.- Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les 

pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui anul·lar 

les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores. 

 

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

 

 

 

 

 

 

S7. Declarar deserta la licitació del servei de manteniment de l’aigua de les 

piscines (EXP. 903/2019) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

1.-Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 6 de maig de 2019, va aprovar 

l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més 
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avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació urgent, per l’adjudicació del servei de 

manteniment de la piscina municipal. 

2.-Atès que segons certificació obrant en l’expedient, durant el termini de presentació de 

proposicions, que va finalitzar el 14 de maig de 2019, no hi ha hagut concurrència 

d’ofertes. 

3.-D’acord amb l’article 150.3 paràgraf 3, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Público, que estableix que “no podrà declarar-se deserta una 

licitació quan existeixi  alguna oferta o proposició admissible d’acord amb els criteris que 

figuren en el plec. 

Del citat precepte es desprèn que l’òrgan de contractació podrà declarar deserta una 

licitació bé quan no hi hagi hagut concurrència d’ofertes, bé quan aquestes no siguin 

admissibles conforme els plecs. 

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

- Òrgan delegant: Alcalde  

- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 

- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

ACORDS: 

Primer. Declarar desert el procediment obert per l’adjudicació del contracte de 

manteniment de les instal·lacions de tractament d’aigua de les piscines municipals, atès 

que no hi ha hagut concurrència de proposicions en el mateix. 

Segon. Publicar en el Perfil del contractant el present acord, i donar-ne trasllat a la 

Intervenció i a la tècnica d’esports municipals. 

Tercer. Atesa la proximitat de la data d’obertura de l’equipament d’enguany, procedir de 

forma urgent, a l’encàrrec mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els 

treballs de manteniment de les instal·lacions de tractament d’aigua de les piscines 

municipals. 

Quart. Declarar que: 

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 

 

  
 

  

 

 

Pàgina 116 de 118 
 

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

 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

S8. Revisió de les condicions econòmiques del contracte de cessió d’ús de 

l’Ajuntament relativa a l’habitatge d’inserció situat a C/Sallent, 35 3r 1a de Sant 

Fruitós de Bages (EXP. 531/2018) 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 

L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

Primer. Atès que mitjançant Decret d’alcaldia número 2018-0472 de 3 de maig, es va 

aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la Xarxa d’habitatges 

d’inclusió social (XHIS), així com el contracte de lloguer de l’habitatge situat al carrer 

Sallent, 35 pis 3er 1ª de Sant Fruitós de Bages, i la seva cessió d’ús de l’immoble 

arrendat a favor del titular amb NIE XXX, formalitzant-se en els respectius documents 

administratius en data 3 i 4 de maig de 2019. 

Segon.  Vist que el citat document cessió d’ús de caràcter temporal estableix en la 

clàusula 1.2.: 

“La cessió d’ús s’estableix per un termini de dos anys a comptar des de la data 

de la signatura del present document. Durant el segon any de vigència de 

contracte de cessió d’ús, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages procedirà a 

revisar les condicions econòmiques i patrimonials de la part cessionària i de la 

seva unitat familiar”. 
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Tercer. Vist l’informe emès per part de la treballadora social de l’Ajuntament de Sant 

Fruitós de Bages, i el qual s’incorpora al present, com a annex 1, i serveix de motivació 

al present. 

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 

 

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar la revisió de les condicions econòmiques del contracte de cessió d’ús 

de l’habitatge d’inserció situat a C/Sallent, 35 3r 1a de Sant Fruitós de Bages, en els 

termes següents, que es deriven de l’informe de la treballadora social de data 9 de maig 

de 2019. 

 

- Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: aportació de 103,25 €/mes amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 32.231.48000, condicionat pel que fa a l’exercici 2020 
a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 

- Aportació del titular amb NIE XXX, i la seva unitat familiar 116,75 €/mes. 

 

Segon. Notificar el present acord a la titular, amb NIE XXX,  a l’Agència de l’habitatge 

de Catalunya, a l’Àrea de Serveis Socials i a Intervenció Tresoreria .  

Tercer. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de Barcelona en 
el 
termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.” 
 

Annex 1: Informe treballadora social de data 9 de maig de 2019 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   

Sentit de l’acord: 

 

_X_ Aprovat.  

___ Rebutjat. 

___ Deixat sobre la mesa 

___ Donat compte 

 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 

 

 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 

de la Junta de Govern Local essent les 10:15 hores.” 

 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 

Certificat  

Càrrec : Secretari 

Josep González Ballesteros 

(signatura electrònica) 

 

 

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 

9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 

a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 

pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 

dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 

sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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