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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 3 de juny de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ......................................... 15/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ......................... 3 de juny de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Mònica Cruz Franch, i Sra. Cristina Murcia 
Caraballo. 
 
No obstant, la Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora durant la deliberació del punt 
4.1, el qual vota. 
 
Excusen la seva assistència: Sr. Tomàs Casero García 
 
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 3.1. 
 
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 3 de juny de 2019, en sessió ordinària, amb la presidència del Sr. 
Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més 
amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia. 
 
Tots els acord han sigut aprovats per unanimitat dels membres presents. 
 
També 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.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local celebrada el 20-5-19 

1101/2019 3 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 4 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

  

3 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

3.1 Acceptar els ajuts econòmics atorgats en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 

194/2019 8 

3.2 Acceptar l’assignació de l’Impost per estada en 
establiments turístics (IEET) corresponent al segon i 
tercer trimestres de l’any 2018 

1176/2019 10 
 

4 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

4.1 Correcció de bases específiques d’una plaça 
d’educador/a social 

687/2019 15 

5 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

5.1 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. 

1049/2019 21 
 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

6 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS    

6.1 Aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei 
de neteja d’edificis i equipaments municipals. 

1502/2015 26 
 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

7 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

7.1 Concessió d'ajudes d'urgència social. 1117/2019 27 

7.2 Atorgament de subvenció nominativa (conveni) a 
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós, exercici 2019 

1087/2019 29 

8 ÀREA D’ESPORTS   

8.1 Autorització per la realització d’activitat esportiva 1115/2019 35 

8.2 Ús del pavelló d’esports per la celebració de la festa de 
fi de curs de l’escola Pla del Puig. 

1119/2019 37 
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 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PÀG 

S1 Atorgament de subvenció nominativa al FESTIVAL 
ELLES 2019 i pròrroga del Conveni de col.laboració 

1178/2019 40 

S2 Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball 
inclosos al Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
2019 (2ª edició). 

1077/2019 47 

S3 Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 
2019, mitjançant l’aprovació de la pròrroga del 
Conveni formalitzat en data 20 de juliol de 2017 entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Assoc. per a 
la promoció de l’espectacle infantil i juvenil Xarxa a 
Sant Fruitós 

411/2019 55 
 
 

S4 Adjudicació del contracte administratiu especial del 
servei del bar ubicat a les piscines municipals.  

904/2019 58 

S5 Atorgament de llicència per a la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 

531/2019 68 

S6 Aprovació de la despesa i programa de la Festa Major 
d’Estiu 2019 

1160/2019 70 

 
 
 

ASSUMPTES 
 

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

 
 

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

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

Govern Local celebrada el 20-5-19 (EXP. 1101/2019) 
 
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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2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (EXP. 59/2019) 

 

2019-
0675 

14/05/2019 
9:06 

923/2019 Aixecament de Reparament Ferrer Ojeda 

2019-
0676 

14/05/2019 
9:06 

912/2019 Aixecament de Reparament varies factures 

2019-
0677 

14/05/2019 
9:08 

884/2015 36a modificació del cartipàs municipal en matèries 
competència de l'alcalde 

2019-
0678 

14/05/2019 
9:10 

235/2019 Aprovació del calendari de les guàrdies de la brigada 
d'obres per l'any 2019 

2019-
0679 

14/05/2019 
12:16 

1857/2018 Reserva d'espai per càrrega i descarrega (reg. 2018-E-
RC-5967) 

2019-
0680 

14/05/2019 
12:19 

1021/2019 Nomenament d'educadora llar d'infants per superació 
procés selectiu 

2019-
0681 

14/05/2019 
14:04 

386/2017 Declaració de caducitat i arxivament del procediment 
núm. 386/2017 

2019-
0682 

14/05/2019 
14:05 

1020/2019 Nomenament d'educadora llar d'infants per superació 
procés selectiu 

2019-
0683 

14/05/2019 
14:08 

1330/2017 Aprovació de l’acta de recepció del contracte pels treballs 
d’obra ordinària de senyalització horitzontal, fase 2b, fase 
4 i altres de Pineda 

2019-
0684 

14/05/2019 
14:12 

363/2019 Resolució del recurs de reposició presentat contra el 
Decret núm. 2019-0201, de 20 de febrer, que 
desestimava la petició d’AFNTRANS, SL sobre la 
rectificació dels metres quadrats de la superfície de la 
parcel·la 

2019-
0685 

15/05/2019 
10:40 

816/2019 Aprovació del compte justificatiu de les bestretes de caixa 
fixa, constituïdes a favor del tècnic de Cultura de l’1 al 30 
d’abril de 2019, i del tècnic de Brigada de l’1 de març al 
30 d’abril, així com el reconeixement de les obligacions 
resultants 

2019-
0686 

15/05/2019 
12:50 

1088/2019 Denúncies de trànsit relació 19025535 

2019-
0687 

15/05/2019 
12:56 

470/2019 Tràmit d’informació reservada 

2019-
0688 

15/05/2019 
18:06 

895/2017 Pròrroga del procediment núm. 895/2017 

2019-
0689 

16/05/2019 
13:50 

189/2019 LLICENICA URBANISTICA DE FINALITZACIÓ D'OBRES 
D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTREMITGERES. 
(c.del Padró, 98) 

2019-
0690 

17/05/2019 
8:02 

1588/2017 Aprovació de la certificació número 8 i la corresponent 
factura, en relació a les obres de rehabilitació de l’edifici 
del carrer Padró, 37. Expedient 1588/2017 

2019-
0691 

17/05/2019 
8:02 

961/2017 Aprovació de la factura corresponent al 5% restant dels 
honoraris de direcció i coordinació de seguretat i salut de 
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les obres contingudes en el projecte d’execució de la 
primera fase del carrer Padró. Expedient 961/2017 

2019-
0692 

17/05/2019 
8:03 

610/2018 Aprovació de la factura corresponent al 10% dels 
honoraris tècnics de la direcció d’obra i execució de la 
reforma parcial de la planta baixa per a l’ampliació de 
l’escola de Música i Arts de Navarcles-Sant Fruitós. Exp 
610/18 

2019-
0693 

17/05/2019 
8:04 

610/2018 Aprovació de la certificació número 4 (última) i la 
corresponent factura, en relació als treballs de reforma 
parcial de la planta baixa per a l’ampliació de l’escola de 
Música i Arts de Navarcles-Sant Fruitós Expedient 
610/2018 

2019-
06941 

17/05/2019 
10:22 

526/2019 ACTA PE 6-3-19 (POUM) 

2019-
0695 

17/05/2019 
14:07 

965/2019 Canvi ubicació Dia Internac dels Museus. 

2019-
0696 

17/05/2019 
14:09 

1089/2019 Denúncies de trànsit relació 19026525 

2019-
0697 

20/05/2019 
10:16 

1409/2018 Convocatòria i bases del concurs de mobilitat horitzontal 
per la provisió d'una plaça d'agent de la policia local 

2019-
0698 

20/05/2019 
11:04 

890/2019 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte per 
l’arranjament de la vorera del carrer Principal de la 
Rosaleda. 

2019-
0699 

20/05/2019 
11:09 

650/2019 LLICENCIA COMUNICADA, adequació nau Funerària de 
Mascotes Celamic, SL  

2019-
0700 

20/05/2019 
11:10 

332/2017 Assabentat comunicació prèvia obertura "L'Agulla" 

2019-
0701 

20/05/2019 
11:11 

1406/2018 Acta recepcio de les d'obres contingudes en el "Projecte 
executiu de reparació de l'ascensor exterior de la 
Rosaleda" 

2019-
0702 

20/05/2019 
12:52 

949/2019 Declaració responsable d'obertura (Esquerra Republicana 
de Catalunya) 

2019-
0703 

21/05/2019 
12:36 

979/2018 Procés selectiu 1 plaça TÈCNIC MIG PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

2019-
0704 

21/05/2019 
12:38 

993/2019 Modificacions de la jornada i/o l'horari laboral 

2019-
0705 

22/05/2019 
19:21 

1128/2019 Autorització assistència cursos formació 

2019-
0706 

22/05/2019 
19:26 

830/2019 Procés selectiu 1 lloc de treball de TÈCNIC/A MIG 
OCUPACIÓ 

2019-
0707 

22/05/2019 
19:34 

1530/2018 Acceptació d'indeminització per danys a la climatització 
de la 1ª planta de l'edifici consistorial (IVA) 

2019-
0708 

22/05/2019 
19:40 

831/2019 Procés selectiu 1 plaça TREBALLADOR/A SOCIAL 

                                                 
1 Diligència per fer constar que en realitat és un acta de Ple que s’ha enviat erròniament al llibre de 
decrets en el circuit de signatures 
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2019-
0709 

22/05/2019 
19:45 

820/2019 Aprovació conveni pràctiques amb alumna Institut Gerbert 
d'Aurillac XXX a la llar d'infants 

2019-
0710 

22/05/2019 
19:49 

1099/2019 Aixecament de Reparament XXX 

2019-
0711 

22/05/2019 
19:51 

1646/2016 Renúncia de la llicència d’obres i deixar sense efecte una 
liquidació ja aprovada en el Decret 2017-1424 del 1 de 
desembre. 

2019-
0712 

22/05/2019 
19:53 

33/2018 Gestió de vehicles abandonats 

2019-
0713 

22/05/2019 
21:03 

1109/2019 Indemnitzacions per la participació en els tribunals de 
selecció de l'administració local. Agents de policia i 
arquitectes 

2019-
0714 

22/05/2019 
21:03 

1132/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a l'exp nº 
1132/2019 de relació de factures, núm de relació 
O/2019/98 i O/2019/99 

2019-
0715 

22/05/2019 
21:03 

752/2019 Liquidació curs català suficiència, curs 2018-2019 

2019-
0716 

23/05/2019 
9:31 

1054/2019 Aixecament de Reparament 

2019-
0717 

23/05/2019 
15:15 

506/2018 Ordre als conserges de les escoles que són local 
electoral 

2019-
0718 

23/05/2019 
15:24 

1159/2019 Denúncies de trànsit relació 19027744 

2019-
0719 

24/05/2019 
0:14 

971/2019 Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i altres 
realitzats durant el mes d'abril (nòmina maig) 

2019-
0720 

24/05/2019 
13:09 

1125/2019 Autorització d'ús d'equipament educatiu 

2019-
0721 

24/05/2019 
13:15 

1090/2019 APROVACIÓ DE FACTURES FUNDACIÓ AMPANS 
CONSERGERIA ESCOLA DE MUSICA 

2019-
07222 

24/05/2019 
13:16 

1161/2019 Conveni en pràctiques 

2019-
0723 

24/05/2019 
13:22 

903/2019 Aprovació del contracte menor de serveis de 
manteniment de les instal·lacions de tractament d’aigua 
de la piscina per a la temporada 2019. 

2019-
0724 

24/05/2019 
13:25 

1114/2019 Nomenament enginyera tècnica XXX 

2019-
0725 

24/05/2019 
13:26 

1662/2018 Llicència per reformar vestíbul i despatxos sol.licitat per 
Nats Sport SA 

2019-
0726 

24/05/2019 
13:28 

1661/2018 Atorgament llicència per demolició i construcció parcial 
cerca de parcel.la C/ Sant Eloi, 7. 

2019-
0727 

28/05/2019 
7:41 

1112/2019 Aixecament de Reparament XXX 

                                                 
2 Diligència per fer constar que manca el text del decret, el qual s’afegeix amb la diligència 
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2019-
0728 

28/05/2019 
7:42 

1766/2018 LLICENCIA URBANISTICA D'OBRES PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA, ( Av. Sant Sebastià, 
34 les Brucardes) 

2019-
0729 

28/05/2019 
7:43 

1869/2018 Aprovar llista definitiva admesos/es - exclosos/es, 2 
agents cívics piscines Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019. 

2019-
0730 

28/05/2019 
7:44 

1563/2018 Resolució  Reclamació de responsabilitat patrimonial 
(reg. 2018-E-RC-6068) 

2019-
0731 

28/05/2019 
7:45 

1671/2018 LLICENCIA URBANISTICA D'OBRES PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI BIFAMILIAR 
ENTREMITGERES AMB APRCAMENT, AL C/ ALBENIZ, 
30 

2019-
0732 

28/05/2019 
19:04 

773/2018 Reconeixement del dret a la bonificació de l'Impost sobre 
bén immobles per famílies monoparentals 2019- Esmena 
Decret nº 2019-0271 

2019-
0733 

28/05/2019 
19:06 

1672/2018 LLICENCIA URBANISTICA D'OBRES PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU INDUSTRIAL OBRA 
NOVA, A LES PARCEL.LES 28-29-30 DEL 
POL.IND.CTRA. DE BERGA I 

2019-
0734 

28/05/2019 
19:10 

285/2015 Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei 
de manteniment de jardineria del municipi de Sant Fruitós 
de Bages. 

2019-
0735 

28/05/2019 
19:20 

324/2019 LLICENCIA URBANÍSTICA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
(Av. Bertrand i Serra, 56) 

2019-
0736 

28/05/2019 
19:28 

1217/2018 Aprovació de l’acta de recepció de les obres contingudes 
en el Text Refós de la Memòria tècnica d’execució per la 
millora del clavegueram al polígon industrial riu d’or (fase 
1) de Sant Fruitós de Bages. 

2019-
0737 

28/05/2019 
19:31 

1444/2018 Aprovació de l’acta de recepció del contracte de les obres 
contingudes en el “Projecte de reforma de la instal·lació 
de climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
(Fase 3). 

2019-
0738 

29/05/2019 
6:56 

558/2019 EMISSIÓ INFORME DE NUMERACIÓ C/ Pompeu Fabra 
nº7 1er 1 

2019-
0739 

29/05/2019 
7:02 

1163/2019 Contracte menor per la prestació del servei de delegat de 
proteccció de dades de l'ajuntament 

2019-
0740 

29/05/2019 
7:10 

53/2018 Aprovació de la pròrroga del contracte de 
subministrament i manteniment de fonts d’aigua potable 
purificada a diferents dependències de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 

2019-
0741 

29/05/2019 
12:13 

970/2019 Aprovació despesa de la nòmina corresponent al mes de 
MAIG 2019 

2019-
0742 

29/05/2019 
12:26 

1135/2019 Aprovació de les liquidacions per la taxa de reserva 
d’espai per a càrrega i descàrrega a la ctra. de Vic, 102-
104 

2019-
0743 

29/05/2019 
15:21 

1056/2019 Aplicació de l’activitat municipal substitutòria pel 
compliment de l’ordenança reguladora del manteniment 
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de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de 
Bages 2019 

2019-
0744 

29/05/2019 
17:25 

1873/2018 Aprovació de la 1a certificació i la corresponent factura, 
en relació a les obres contingudes en el projecte executiu 
d’intervencions al camp de futbol municipal fase 2A – nou 
edifici bar. 

2019-
0745 

29/05/2019 
17:26 

1232/2018 Aprovació de la 2a certificació i la corresponent factura, 
en relació a les obres d’urbanització de l’Avinguda Sant 
Joan, entre els carrers de Sant Valentí i de Montpeità. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 

3.1. Acceptar els ajuts econòmics atorgats en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (EXP. 194/2019) 

 
1. En data 20.05.2019 (reg. d’entrada núm. 2019-E-RC-3327) el Consell Comarcal del 
Bages comunica a aquest Ajuntament la resolució del Consell Comarcal del Bages per 
la qual es resol, entre altres, el següent:  
 
 .../...  
QUART.- Acceptar els ajuts econòmics plurianuals que s’han d’executar en el període 
comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, atorgats per resolució 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2019 i que es 
relacionen a continuació:  
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CINQUÈ.- Aprovar el desglossat de finançament de l’actuació “Promoció i millora dels 
polígons i les empreses del Bages 2019”, sol·licitada pel Consell Comarcal del Bages 
però que es desenvolupa conjuntament amb 12 ajuntaments de la comarca, amb un 
pressupost total de 141.500,00€ i un ajut total concedit d’import 84.900,00€: 
 

  
(...) 

 
(…) 
 
2. Per Decret de l’Alcalde núm. 2019-0091, de 30 de gener de 2019, es va resoldre 
acceptar el compromís d’adhesió a l’execució conjunta de l’actuació Promoció i millora 
dels polígons i les empreses del Bages 2019, promogut pel Consell Comarcal del Bages.  
 
3. L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents ( i a sensu contrari 
s’ha d’entendre la renuncia) és competència de la Junta de Govern Local, que actua per 
la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
Per això, proposo l’adopció del següent acord :  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, de 6.596,73 euros que, 
del pressupost total del municipi per aquesta actuació correspon al 60% i que  suposarà 
el cofinançament  de 4.397,82 euros que correspon al 40% a satisfer per part del 
consistori.  
 
SEGON. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i a l’àrea d’Intervenció 
i Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes. 
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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 
 
 

3.2. Acceptar l’assignació de l’Impost per estada en establiments turístics 
(IEET) corresponent al segon i tercer trimestres de l’any 2018 (EXP. 
1176/2019) 

 
Primer.- En data 07.05.2019, la Direcció General de Turisme, depenent del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, va enviar comunicació a 
aquest Ajuntament a través de la plataforma EACAT(E/0003021-2019). 
 
Segon.- En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació que de la recaptació 
de l’Impost per estada en establiments turístics (IEET) realitzada durant el segon i tercer 
trimestres de 2018 li pertoca al municipi, la qual ascendeix a 6.692,85 €. 
 
Tercer.- Vist el què disposa la llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels imposts 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.  
 
Quart.- Vist que en l’esmentada llei s’estableix que els imports de l’assignació en 
concepte dels FFT s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixin alguns 
dels objectius establerts a l’article 49.1. 
 
Cinquè.- Vist l’informe elaborat per la Tècnica de Promoció Econòmica municipal en 
relació al compromís de destinació de l’IEET corresponent al segon i tercer trimestre de 
2018, de data 27.05.2019. 
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Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència  delegada 
següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Acceptar l’assignació de l’IEET corresponent al segon i tercer trimestres de 
l’any 2018 realitzada per part de la Direcció General de Turisme cap a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, per un import total de 6.692,85 €. 
 
SEGON.- Prendre el compromís de destinar els esmentats fons tal i com es detalla en el 
quadre següent: 
 

Nom activitat/ 
actuació 

subvencionada 

 
Proveïdor 

Import amb IVA 
de l'activitat 

Material turístic: 
Pintures rupestres Les 
Brucardes 

Imatge 

 

 

1.379,40 

Material turístic: Origen 
gastronòmic de la Festa 
de l’Arròs.  

Imatge: Marcel Oliveres 

 

1.796,85 

Vil·les Florides edició 
2018 

Confederació d’Horticultura 
ornamental de Catalunya 

302,50 

Vil·les Florides edició 
2019 

Confederació d’Horticultura 
ornamental de Catalunya 

306,13 
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Benet Games 2018 

(7% de l’import total 
46.939,49€) 

Ocisport Serveis Esportius, 
S.L. 

3.285,76 

 TOTAL                                                                   7.070,64 € 

 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les àrees municipals d’Intervenció i 
Tresoreria, per al seu coneixement. La justificació del destí efectiu dels crèdits 
obtinguts a la finalitat de promoció turística s’acreditaran mitjançant certificat 
d’intervenció.  
 
QUART.- Declarar que: 

 
- Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratius davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre 
recurs  ajustat a dret. 

 
 

S’adjunten a aquesta proposta d’acord els documents següents: 
  
 
 
 
INFORME SOBRE ELS FONS DE TURISME DEL SEGON I TERCER TRIMESTRES  

DE 2018 

 
 
 

En data 07.05.2019, la Direcció General de Turisme, depenent del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va 
enviar comunicació a aquest Ajuntament a través de la plataforma 
EACAT(E/0003021-2019). 
 
En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació que de la 
recaptació de l’Impost per estada en establiments turístics (IEET) 
realitzada durant el segon i tercer trimestre de 2018 li pertoca al municipi, 
la qual ascendeix a 6.692,85 €. 
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L’import corresponent a l’impost per estada en establiments turístics es 
destinarà a les accions que es detallen a continuació que entren dins de 
les directrius d’actuació del Fons per al foment del turisme (FFT): 
 
Els Benet Games és un festival que ja està consolidat al territori. Durant 
l’edició del 2018 van passar per l’esdeveniment més de 26.000 persones. 
El seu fet diferenciador és la combinació d’esports d’aventura, música, 
paisatge i territori i gastronomia amb productes locals (albergínia blanca). 
Fa dos anys es va licitar la realització de l’esdeveniment i va resultar 
adjudicada l’empresa OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L. i una de 
les actuacions que es va iniciar aquell any va ser el concurs de vídeos del 
Real Video Stories per tal d’atraure el major nombre de participants.  Una 
part molt important de l’èxit del festival Benet Games resideix en destinar 
recursos en la seva publicitat i difusió per tal de fer-lo arribar al màxim de 
gent possible.  
 
 
El març del 2016 es va trobar en una de les urbanitzacions del municipi, 
unes pintures que estaven en mal estat per ser un punt utilitzat 
freqüentment per fer escalada. Es va informar al servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya de l’existència de pictòrics 
rupestres esquemàtics a la zona de Les Brucardes. Anys següents es van 
fer les exploracions, el tancament preventiu i el 19 de febrer del 2019 el 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat entreguen les claus 
del tancat a l’Ajuntament per tal que les gestioni donat que les declara Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) sota la classificació de zona 
arqueològica amb el número de registre 4403-ZA segons la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català. Donat que es tracta de les 
úniques pintures trobades al Bages, s’ha editat un fulletó turístic per tal de 
fer-lo conèixer al visitant de Sant Fruitós de Bages, com un atractiu més 
del municipi. 
 
La festa per excel·lència de Sant Fruitós de Bages és la Festa de l’Arròs i 
per això, el consistori va demanar un projecte a la Fundació Alícia per tal 
de buscar l’origen gastronòmic de la festa, aconseguint un relat històric 
seqüencial i unes receptes ambientades en els diferents temps històrics, 
des de l’edat mitjana fins l’actualitat. S’han editat fulletons per tal de fer 
difusió de la Festa i la seva contextualització.  
 
L’any 2018, el municipi va sol·licitar inscriure’s com a vil.la florida per tal de 
desenvolupar accions que ajudessin a millorar l’aspecte del poble i fer-lo 
més acollidor i visitable. L’any 2019 s’ha tornat a fer la inscripció i serà el 
primer any que un jurat valorarà i decidirà quantes flors es mereix el 
territori.  
 
 
En el següent requadre es detallen els imports de les accions 
subvencionades amb els FFT del segon i tercer trimestre de 2018: 
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Nom activitat/ 
actuació 
subvencionada 

 
Proveïdor 

Import amb 
IVA de 
l'activitat 

Material turístic: 
Pintures rupestres Les 
Brucardes 

Imatge 

 
 

1.379,40 

Material turístic: Origen 
gastronòmic de la Festa 
de l’Arròs.  

Imatge: Marcel 
Oliveres 

 

1.796,85 

Vil·les Florides edició 
2018 

Confederació 
d’Horticultura 
ornamental de 
Catalunya 

302,50 

Vil·les Florides edició 
2019 

Confederació 
d’Horticultura 
ornamental de 
Catalunya 

306,13 

Benet Games 2018 

(7% de l’import total 
46.939,49€) 

Ocisport 
Serveis 
Esportius, S.L. 3.285,76 

 TOTAL                                                                   7.070,64 
€ 
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I perquè així consti, signo el present document. 
 

 
 

Carme Vega Noheda 
Tècnica de Promoció Econòmica 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

4. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
 
 

4.1. Correcció de bases específiques d’una plaça d’educador/a social (EXP. 
687/2019) 

 
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13 de maig 
de 2019 es van aprovar les bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/mig 
d’educador/a social.  
 
Segon.- Donat que s’ha detectat errors en el redactat de les bases del procés selectiu 
esmentat.  
 
Tercer.- 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: 
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Primer.- Corregir els errors materials existents en la redacció de les bases 
específiques atès que es tracta d’un procés selectiu per proveir una plaça de la 
plantilla de personal laboral i no de la plantilla de personal funcionari, i per tant, on diu:  
 
“És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de tècnic/a mig educador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, 
Escala d’Administració Especial, subescala tècnica de la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, 
i les bases específiques següents:” 
 
Ha de dir:  
 
“És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça 
tècnic/a mig educador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla 
de personal laboral 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:” 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant el número i la data de la 
publicació de les bases de la plaça de règim laboral amb el redactat definitiu que 
s’adjunta com ANNEX I. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa.  
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
ANNEX I  
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG EDUCADOR/A SOCIAL. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de educador/a social. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de tècnic/a mig educador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, de la 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 17 de 121 

 
 

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 

plantilla de personal laboral 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 de Diplomat o Graduat en Educació Social, o 

equivalent, i/o acreditació de l’habilitació per a l’exercici segons allò determinat 

a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de 

Creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Els 

aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger, hauran d’estar en possessió 

de la corresponent credencial d’homologació o en el seu cas del corresponent 

certificat d’equivalència. 

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

titulació equivalent. 

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

 
Drets d’examen: 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos 
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El 
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o 
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i 
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà a abans del dia 01.06.2019 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
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1.- Característiques sociodemogràfiques i econòmiques del municipi de Sant Fruitós 
de Bages. Recursos i serveis. Factors d’exclusió i accions i recursos per la inclusió i la 
cohesió social. 
 
2.- Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El Sistema de 
serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials. 
 
3.- Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i 
estructura del Sistema públic de serveis socials. 
 
4.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema 
públic dels serveis socials, el dret d’accés a serveis socials, dret a la informació en 
l’àmbit dels serveis socials. 
 
5.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als 
serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial. 
 
6.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  Organització territorials dels 
serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits 
territorials de prestació dels serveis especialitzats. 
 
7.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, 
definició, organització i funcions. 
 
8.- la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. 
Definició, organització i funcions. 
 
9.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents 
administracions públiques. 
 
10.- La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte 
de la llei i principis rectors. 
 
11.- La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Drets 
dels infants i adolescents en relació al benestar material i personal, la salut i 
l’educació. 
 
12.- La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Les 
situacions de risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures 
d’atenció social i educativa. 
 
13.- Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i factor de protecció dels infants i adolescents. 
 
14.- L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. 
Competències. Protocols d’actuació. El paper dels serveis socials. 
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15.- L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. 
Protocol de coordinació EBAS-EAIA. 
 
16.- El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies. Protocols d’actuació. 
Paper dels serveis socials bàsics. 
 
17.- Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
Descripció. Objectius. Població destinatària. Activitats i nivells d’intervenció. Funció de 
l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació als Serveis d’intervenció 
socioeducativa. 
 
18. Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania. 
 
19.- Protocols dels equips bàsics d’atenció social. 
 
20.- Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. Desenvolupament del Servei 
Bàsic d’Atenció Social. 
 
21.- La inclusió i l’exclusió social. Definició de conceptes. L’enfocament dels plans 
locals d’inclusió social. El paper dels serveis socials bàsics. 
 
22.- L’atur i la inserció sociolaboral dels joves. Recursos. El paper de l’administració 
local. Coordinació dels serveis socials amb els servies d’inserció sociolaboral. 
 
23.- La problemàtica de l’habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de 
les diferents administracions. Recursos i prestacions. 
 
24.- La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per 
combatre-la. Paper dels serveis socials. 
 
25.- Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i 
tipologies. Afectació en els menors. Intervenció dels serveis socials.  
 
26.- Les persones sense llar. Conceptualització. Procés d’exclusió i causes. Marc 
normatiu. Paper dels serveis social bàsics. 
 
27.- Els servies socials i l’atenció a les urgències socials en el context de l’atenció 
social bàsica. Concepte. Criteris d’actuació. Dispositius per abordar-la. Recursos. 
 
28.- Tipologies de pobresa i d’exclusió social a Catalunya. Conceptualització. Causes. 
Models d’actuació. Indicadors de població en risc de pobresa o d’exclusió social. 
Mesures i recursos per abordar-la. 
 
29. La intervenció comunitària en el context dels serveis socials bàsics. 
 
30.- Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Serveis i recursos. 
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31.- Funcions del/de l’educador/a social en l’equip de serveis socials bàsics. Subjectes 
d’intervenció. La intervenció socioeducativa de l’educador/a social amb el menor, la 
família i l’entorn del menor. 
 
32.- El treball amb grups en el context dels serveis dels serveis socials. 
Conceptualització. Metodologia d’intervenció. Tipologia de grups. L’avaluació de la 
intervenció grupal. Paper del/de l’educador/a social. 
 
33.- El treball preventiu en la infància i l’adolescència. Conceptualització. Línies 
d’actuació. 
 
34.- La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. 
L’elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de 
professionals. 
 
35.- Treball en família, infància i adolescència, paper de l’educador/a social en el 
Servei d’Atenció Domiciliària. Protocol del Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
36.- Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació 
de les prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació. 
 
37.- El projecte educatiu individual. Aspectes que ha de contemplar el PEI. 
 
38.- Tècniques d’intervenció socioeducatives. Pla de treball. L’entrevista. Informe 
social. 
 
39.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb infants. 
Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa. 
 
40.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb adolescents i 
joves. Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa. 
 
41.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a 
l’àmbit escolar al territori. 
 
42.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a 
l’àmbit de lleure al territori. 
 
43.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a 
l’àmbit de la salut. 
 
44.- El centre d’atenció i seguiment de drogodependències. Concepte i funcions. La 
relació de l’educador/a social per a la intervenció amb joves. 
 
45.- Justícia juvenil. Marc normatiu vigent. Delegat d’atenció al menor. Mesures 
alternatives a la privació de llibertat. 
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46.- L’ètica en els serveis socials. Codis d’ètica en el treballador, en relació a l’usuari, a 
les institucions i altres professionals. La confidencialitat. 
 
47.- El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l’establiment d’acords. 
 
48.- Les entitats del tercer sector de l’àmbit de la infància i adolescència. El seu paper 
en el camp social. Regulació de la cooperació amb l’administració municipal. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

5. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
 

5.1. 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. 1049/2019) 

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

SFB D- 2234) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el 

número d’expedient el qual és el següent. 

Expedient WTP: 19000000123 
Titular del vehicle infractor: XXX 
Infracció: Art. 129 02 B RGC / NO COL.LABORAR AMB ELS AGENTS DE 
L'AUTORITAT, EN TROBAR-SE IMPLICAT EN UN ACCIDENT DE 
CIRCULACIÓ 
 
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 
incorporades a l’ANNEX d’aquest document. 

2 . 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: 

 
“ El dia 15 d’abril la persona que fa les al·legacions certament es va veure implicat 
en un accident de trànsit al polígon Santa Anna de la població de Sant Fruitós de 
Bages (servei núm. 40453).  
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Tal i com consta en l’esmentat servei, el conductor denunciat va abandonar el lloc de 
l’accident per marxar a treballar, per la qual cosa restava pendent la seva 
manifestació com a conductor implicat.  
Després de varis intents infructuosos compareix onze dies més tard, el dia 26 d’abril 
de 2019 i exigint que se li prengués declaració al moment perquè, segons 
manifestava, tenia pressa per marxar a treballar.  
Efectivament, la persona denunciada va presentar-se a la Cafeteria Klam, de la Ctra. 
de Vic, lloc en el qual el Caporal que subscriu havia estat requerit per atendre una 
consulta d’una treballadora en relació a un servei. El Sr. XXX es va adreçar increpant 
als Agents de Policia sense explicar el motiu de la seva demanda, per la qual cosa, i 
mentre s’acompanyava al Sr. XXX a Comissaria per tal de prendre-li declaració, el 
Caporal denunciant li va demanar si havia resultat ferit en l’accident o havia existit 
alguna causa que justifiqués la no compareixença en tants dies, a la qual cosa el Sr. 
XXX va respondre que “se li havia passat”.  
Davant d’aquesta resposta se li va informar immediatament que donat que havien 
passat onze dies des de l’accident sense que existís cap causa justificada estàvem 
en l’obligació de denunciar aquests fets, d’acord amb allò que disposa a l’article 
129.1. del Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Circulació.  
 
Sense entrar a valorar d’altres aspectes que responen només a l’apreciació 
subjectiva de la persona denunciada i que no es fonamenten amb cap fet 
objectivable, l’afirmació que fa el denunciat en relació a que “después de bastante 
esperar e ido al bar a buscarlos y no les a echo (sigue detras) ninguna gracia, 
y por este motivo me a puesto la denuncia, no por no colaborar (...)” és 
manifestament falsa, essent l’actuació de l’Agent denunciant l’establerta en la 
legislació vigent, concretament en el Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 
i Seguretat vial, quan a l’article 87.1 estableix que “els agents de l’autoritat 
encarregats de la vigilància del trànsit en l’exercici de les funcions que tenen 
encomenades hauran de denunciar les infraccions que observin quan 
exerceixin funcions d’aquesta naturalesa”, entenent que aquestes materies i 
funcions que cal entendre incloses dins del concepte de vigilància del trànsit, 
aquestes han de ser posades en relació amb les disposades a l’art. 1 de la mateixa 
llei, que estableix que “aquesta llei té per objecte regular el trànsit, la circulació 
de vehicles a motor i la seguretat vial, i que a tal efecte regula (...) les normes 
de circulació pels vehicles, així com les que per raó de seguretat vial regeixen 
per a la circulació de vianants i animals per les vies d’utilització general, 
establint-se a tal efecte els drets i obligacions dels usuaris d’aquestes vies”.  
 
Per la qual cosa aquest conductor, en tant que implicat en un accident de trànsit, ha 
de prestar la seva col·laboració amb els Agents de l’Autoritat encarregats de la 
investigació d’aquest accident, i aquest Caporal, en tant que Agent de Policia 
encarregat de la vigilància del trànsit, així com Instructor d’aquests procediments en 
aquest Ajuntament té l’obligació de fer-ho.  
 
Aquesta col·laboració del denunciat, si bé no resta regulada en temps i forma, però 
es pot veure qüestionada en tant que tot i la insistència de la Policia Local de Sant 
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Fruitós de Bages en poder concertar el moment on prendre-li declaració, i tot i 
l’obligació legal del conductor, aquest desatén reiteradament les trucades, tal i com 
es pot demostrar i com consta en les arxius interns d’aquesta Policia Local que 
s’acompanyen al present. 
  
PROVA DOCUMENTAL QUE S’APORTA  
Primer  

Amb data 16 d’abril de 2019, a les 18:45 hores, i tal i com consta al servei policial 

núm. 40477 es truca al Sr. XXX per tal que s’adreci a dependències per a realitzar 

acta de manifestació de l’accident en el qual estava implicat, i manifesta que vindrà 

l’endemà a la tarda (dia 17/04/2019). 

El Sr. XXX no va comparèixer a la data esmentada i no va donar cap avís ni 
justificació per no fer-ho.  
 
Segon  
Amb data 22 d’abril de 2019, a les 13:30 hores, i tal i com consta al servei policial 
núm. 40621 s’intenta contactar amb el Sr. XXX per tal de poder-li prendre declaració 
en relació a l’accident i no respon a les trucades.  
 
Tercer  
Amb data 22 d’abril de 2019, a les 17:25 hores, i tal i com consta al servei policial 
núm. 40624 s’intenta localitzar al Sr. XXX sense èxit.  
 
Quart  
Amb data 25 d’abril de 2019, a les 15:15 hores, i tal i com consta al servei policial 
núm. 40690 es truca a l’empresa on es coneix que treballa el Sr. XXX per tal que el 
puguin contactar perquè vingui a manifestar en relació a l’accident, ja que el resultat 
de les trucades és negatiu.  
 
Cinquè  
Amb data 26 d’abril de 2019, a les 12:55 hores, i tal i com consta al servei policial 
núm. 40701 s’agafa acta de manifestació al Sr. XXX, després d’onze dies d’haver 
ocorregut l’accident.  

Serveixi aquest escrit com a ratificació plena de l’Agent denunciant, davant els fets 

exposats anteriorment i les diferents proves que sustenten la infracció comesa per 

la persona denunciada.” 

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 
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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 19000000123, 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 

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

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

6. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS  
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 26 de 121 

 
 

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 

6.1. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de neteja 
d’edificis i equipaments municipals (EXP. 1502/2015) 

 
Primer. En data 21 de juliol de 2016 es va formalitzar el contracte pel servei de neteja 
d’’edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages entre 
Fundació Ampans amb CIF G-08444671, i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la vigència del 
contracte s’estableix en 2 anys des de la seva formalització, i estableix la possibilitat de 
dues pròrrogues, per un durada màxima d’un any cada una. 
 
Tercer. Vist que per la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2018 es va aprovar 
la primera pròrroga del citat contracte. 
 
Quart. Vista la instància presentada per Fundació Ampans (2019-E-RC-3345) com a 
empresa contractista, en la qual exposa que donada la data de finalització de la primera 
pròrroga està pròxima el seu venciment, es sol·licita prorrogar el contracte en els termes 
establerts. 
 
Cinquè. Atès que el tècnic responsable del contracte indica, mitjançant la signatura de 
la present proposta, 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. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de delegació: 18 de juny de 2015  
Numero decret: 2015-0480  
Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments 
municipals, formalitzat entre Fundació Ampans amb CIF G-08444671, i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, una vegada s’esgoti el termini de vigència del mateix 
(21/07/2019) 
 
Segon. Autoritzar la despesa del contracte, pel què fa a la prestació del servei de neteja 
dels edificis municipals per import de 123.641,14 €/anual (IVA exclòs), més 25.964,64 € 
d’IVA, total de 149.605,78 €, i per una durada d’un any, amb càrrec a l’aplicació 
14.920.22700 (neteja d’edificis) amb el següent desglòs, i condicionat pel que fa a 
l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 
corresponent: 
 

- 62.335,74 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 12.920.22700 del 
pressupost 2019. 

- 87.270,04 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 12.920.22700 del 
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pressupost 2020 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Fundació Ampans, a la Intervenció 
Tresoreria i a la tècnica de recursos humans i al tècnic municipal responsable de les 
concessions 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 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
 
  

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  

7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
 

7.1. Concessió d'ajudes d'urgència social (EXP. 1117/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3223/2019). 
 
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 
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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,  
 
S’’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 37,62€ 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 

34/2019 1117/2019 XXX 37,62€ Subministraments Compte 
corrent 

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

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

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

7.2. Atorgament de subvenció nominativa (conveni) a l’Associació Gent 
Gran de Sant Fruitós, exercici 2019 (EXP. 1087/2019) 

 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat Associació Gent Gran 
de Sant Fruitós, venen col·laborant des de fa anys en la gestió de l’esplai d’avis i el 
desenvolupament d’activitats coordinades, adreçades al col·lectiu de població usuària 
d’aquest servei. 
 
Segon. Atès que en el pressupost municipal vigent es preveu la consignació nominativa 
de diferents subvencions, entre les quals hi consta la subvenció a Associació Gent Gran 
San Fruitós de Bages, per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
33.231.48917 (subvenció nominativa Associació Gent Gran Sant Fruitós de Bages). 
 
Tercer. Vists els articles 22.2 a) en la redacció donada per la disposició final dècima 
segona de la Llei 17/2012 de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2012, i 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, sobre 
el procediment de concessió directa de subvencions. Segons aquests articles s’entén 
per subvenció prevista nominativament en els pressupostos, aquelles “que com a mínim 
la seva dotació pressupostària i beneficiari constin determinats en l’estat de despeses 
del pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions haurà de quedar determinat 
expressament en el corresponent conveni o resolució de concessió que, en tot cas, 
haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent 
crèdit pressupostari.” 
 
Vistes les bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a 
l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a associacions, col·lectius i particulars que 
realitzin activitats d’interès públic local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB 
núm. 136 de 8.6.2005). En el seu article 5 c) es disposa que les subvencions podran 
atorgar-se directament per conveni. 
 
Quart.-Vist el text del conveni elaborat per l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS), que 
estableix els termes de col·laboració entre l’ajuntament i l’Associació Gent Gran de Sant 
Fruitós, per a la gestió de l’esplai d’avis durant l’exercici 2019. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
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- Numero decret: 480 
- Publicació al BOPB:   

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a  Associació Gent Gran de 
Sant Fruitós, per un import de 4.000,00 euros; amb destí a la gestió de l’esplai d’avis i 
el desenvolupament d’activitats adreçades als usuaris d’aquest servei. 
  
Segon.  Aprovar el text i la formalització del conveni entre l’ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages i Associació Gent Gran de Sant Fruitós, que s’adjunta al present acord. 

 
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 33.231.48917 del pressupost 2019. 
  
Quart. Ordenar el pagament del 70% de l’import de la subvenció a l’Associació Gent 
Gran de Sant Fruitós, corresponent a 2.800,00 euros; tal com s’estableix en l’apartat 
vuitè (pagament) del conveni. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a Associació Gent Gran de Sant Fruitós i comunicar 
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al present 
acord. 
 
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. 

 
ANNEX – Conveni 

 
 
CONVENI PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL 
PRESSUPOST, AMB L’ASSOCIACIO GENT GRAN DE SANT FRUITÓS PER A LA 
GESTIÓ DE L’ESPLAI D’AVIS. 
 
A Sant Fruitós de Bages, el ...... de ............ de 2019 
 
REUNITS 
D’una banda, l’Il.tre. Sr.  JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, com Alcalde-President 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel vice-secretari, Sr. SANTIAGO 
GONZÁLEZ CASTELLANOS, que actua com a fedatari públic d’aquest acte. 
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De l’altra, el Sr. Joan Francesc López de los Mozos López de Pablo, amb DNI 
39.302.621-Z, actuant en qualitat de President de l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós 
de Bages.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és titular del servei municipal de l’Esplai 

d’Avis, ubicat a l’immoble del carrer Jacint Verdaguer, núm. 3, on porta a terme 
la seva activitat social l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós.  L’entitat ha 
autoritzat, per acord de la seva Junta Directiva, al seu Director a signar el present 
conveni 
 

II. Els articles 2, 25.1, 61 i 86.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
de règim local i els seus concordants 7.1, 9 i 66.1 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
reconeixen als ajuntaments competència per a la intervenció en tots aquells 
assumptes que afectin els interessos dels ciutadans dins de l’àmbit territorial del 
municipi i, de forma expressa, es reconeix la capacitat d’intervenció de les 
entitats locals en relació a les activitats i les instal·lacions culturals i esportives i 
l’ocupació del lleure. 
 

III. En el pressupost 2019 existeix la partida 33-231-48917, SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA ASSOCIACIÓ GENT GRAN  SANT FRUITÓS DE BAGES. 
 

IV. Que la minuta del conveni va se aprovada per decret/acord de JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de data...... 

 
 
Donada la coincidència d’interessos entre ambdues parts, aquestes acorden atorgar el 
present Conveni subjecte als següent 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE :  
 
L’objecte del present conveni de col·laboració es la gestió de l’esplai d’avis i el 
desenvolupament d’activitats coordinades,  adreçades als usuaris de l’esplai d’avis.  
 
Segon.- L’Associació Gent Gran de Sant Fruitós,  en el marc d’aquest conveni es 
compromet a: 
a) Vetllar per la conservació del local i de les instal·lacions posades a la seva disposició 

i, en concret, a realitzar les tasques de neteja i altres per al normal funcionament del 
local objecte de cessió, amb especial referència de la gestió del bar. 
 

b) Programar i realitzar activitats destinades al compliment dels objectius propis d’una 
associació de gent gran 
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c) Fomentar l’associacionisme, foment i participació de la gent gran com usuaris 
d’aquest servei. 

d) S’obliga a realitzar diferents activitats de dinamització del col·lectiu que representa, 
tals com: 

• Col·laboració en els actes organitzats durant la Setmana de la 
Gent Gran. 

• Organització de la Revetlla de Sant Joan. 

• Organització del dia dedicat a la gent gran, dins els actes de la 
festa major d’estiu. 

• Organització del Carnestoltes de l’Esplai. 

• Organització de sortides culturals. 

• Programació dels balls de cap de setmana. 
 
Tercer.- L'Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a: 
 
a) L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aporta l’immoble anomenat Esplai d’Avis 

municipal, situat al carrer Jacint Verdaguer, núm. 3, amb les seves instal·lacions 
accessòries, i atorga la cessió d’ús del mateix a l’ Associació de la Gent Gran de 
Sant Fruitós. 
 

b) El seguiment i control de les activitats que es realitzin a fi de garantir la coherència i 
el compliment dels objectius que tingui relació amb la vellesa  

c) L’Ajuntament no tindrà cap tipus de relació jurídica, laboral o de qualsevol altra índole 
amb el personal de l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós de Bages, ni durant la 
vigència d’aquest conveni ni al finalitzar el mateix 

Quart.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
 
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal 2019 subvencionarà a l’Associació 
Gent Gran de  Sant Fruitós de Bages, amb un import de 4.000,00 € (QUATRE MIL 
EUROS),  per a la gestió de l’Esplai d’Avis. 
 
Cinquè.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 
   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Sisè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin vinculades al 
projecte de col·laboració descrit en el present conveni, que es portarà a terme dins 
l’exercici 2019. 
 
Setè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
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El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 31 de gener de 2020. Excepcionalment l’òrgan competent per a 
l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar un termini de pròrroga per presentar la 
justificació, fins el 15 de febrer de 2020. 
 
A tal efecte haurà de presentar la Documentació Justificativa de Subvencions aprovada 
per l’ajuntament i adjuntar factures per un import mínim de 8.000,00 € (VUIT MIL 
EUROS), que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles.Les factures hauran de 
ser originals, llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades, i hauran 
d’anar acompanyades del document que verifiqui el seu pagament. Es deixa constància 
expressa de que no s’acceptaran per la justificació tiquets de caixa, ni albarans, ni 
justificants bancaris (rebuts). 
 
Vuitè.- PAGAMENT:  
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la 
signatura del conveni, com a bestreta del 70% de la subvenció de 2.800,00 € (DOS MIL 
VUIT-CENTS EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les seves 
despeses ja des de primers d’any; Un segon pagament del 30 % de la subvenció de 
1.200,00 € (MIL DOS-CENTS EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis 
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel 
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes 
dades. 
 
Novè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i  a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
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5.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Desè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
Onzè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Dotzè.- VIGÈNCIA 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 de 4 anys, quedarà 
condicionada a la existència en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
vigent de cada exercici, de la consignació en el mateix d’una subvenció nominativa a 
favor de l’ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SANT FRUITOS, on es determinarà l’import 
a atorgar per aquell any. 
 
Tretzè.- El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva 
vigència, en els supòsits següents: 
 

• Per mutu acord de les parts. 

• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni pe a 
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb 
l’autorització de les parts interessades. 

• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta. 

• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 
vigent. 

 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte,  en el lloc i data que s’assenyalen 
a l’encapçalament. 
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Dono fe, 
 

 
Vicesecretari 
             
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

8. ÀREA D’ESPORTS 
 

8.1. Autorització per la realització d’activitat esportiva (EXP. 1115/2019) 
 
Primer. Vista la sol·licitud presentada per José Miguel Quilez Martinez, en representació 
de GUEPARD ACTIVITATS I ENTRENAMENTS, SL (registre d’entrada 2019-E-RC-
3084 de 9 de maig), en la qual demana autorització per utilitzar el parc de davant Crossfit 
Manresa (veure annex 1 – plànol situació) diumenge 9 de juny de 2019 de 7:00 a 13:00 
hores, per dur a terme l’activitat Workout Oficial Spartan Kids. 
La inscripció és limitada a 100 places. Hi haurà 20 voluntaris. 
Es sol·licita també tall del carrer entre les 9:00 i les 13:00 hores. 
 
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de 20.5.2019, 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: 

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Joan Carles Batanés Subirana 
Alcalde 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SANT 
FRUITÓS  
Joan Francesc López de los Mosos López 
de Pablo 
President 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 36 de 121 

 
 

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

 
Primer. Autoritzar a Jose Miguel Quilez Martinez, de Guepard Activitats i Entrenament, 
SL a fer ús del parc infantil (c/ Pedraforca - davant Crossfit),  per realitzar part de 
l’activitat Workout Oficial Spartan Kids, diumenge 9 de juny de 2019, de 7:00 a 13:00 
hores, amb el benentès del compliment de les següents condicions: 
 

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

• Per part de Policia Local es reubicarà el trànsit. 

• La Policia Local amb coordinació amb la Brigada municipal, senyalitzarà 4 dies 
abans de l’activitat els possibles talls de carrer, reorientació del trànsit i prohibició 
d’estacionament. 
 

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

• L’organitzador es farà responsable de treure tots els senyals, obstacles, 
deixalles, etc., que hagin utilitzat per la realització de l’activitat el mateix dia en 
finalitzar l’esdeveniment. 
 

• L’organitzador no podrà fer ús de l’abastament de la xarxa pública d’aigua. 
 

• L’organització haurà de respectar la resta de normes contingudes a l’Ordenança 
de convivència ciutadana, en espacial les que fan referència al respecte al drets 
dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en consideració en tot 
moment, per part de les persones que formulin la sol·licitud que l’autorització que 
es pugui cursar, no comporta l’habilitació d’un ús privatiu i exclusiu o excloent de 
l’espai en tant, que en el desenvolupament de l’activitat que s’autoritzi hauran de 
conviure amb l’ús quotidià d’aquest espai per part d’altres usuaris. 
 

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

 
Segon. Durant la data de celebració de l’esdeveniment, és possible, que hi hagi unes 
obres d’adequació del Camí Ral, sobretot a les connexions dels carrers Moixeró i 
Montsant, si aquestes afecten a l’activitat, caldrà que l’organitzador modifiqui la 
localització de l’esdeveniment. 
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Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i la Brigada municipal, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
Annex 1 – Plànol situació 
 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

8.2. Ús del pavelló d’esports per la celebració de la festa de fi de curs de 
l’escola Pla del Puig (EXP. 1119/2019) 
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Primer. Vista la instància presentada per Júlia Rocadembosch Rocadembosch en 
representació de l’Escola Pla del Puig (registre d’entrada 2019-E-RC-3221de 16 de 
maig), en la qual sol·licita fer ús de la instal·lació esportiva municipal del pavelló 
d’esports per la representació “En temps de castells” i l’ús de la pista de bàsquet per dur 
a terme el sopar, dissabte 15 de juny de 2019 de 16:00 a 23:00 hores. 
 
També es sol·licita material municipal i disponibilitat d’agents de Policia Local. 
Es preveu l’assistència d’unes 500 persones. 
 
Segon. Consultada la disponibilitat de l’equipament el dia i horari indicat a l’entitat ASFE 
(la qual gestiona el pavelló d’esports municipal) aquesta ha manifestat la seva 
conformitat per a la cessió del pavelló el dia/horari indicat, segons document obrant a 
l’expedient.  
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament 
d’Instal·lacions Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 
d’agost de 2009) i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal; 
 
Atès es tracta d’un centre educatiu (sense ànim de lucre) a qui se li pressuposa menor 
capacitat econòmica li serà d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus d’entitats, 
a qui se’ls aplica una bonificació del 100% de la taxa. L’activitat que es pretén realitzar 
no té caire lucratiu i està destinada a la celebració de la festa de fi de curs de l’escola.   
 
Quart. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals, 
de data 20.5.2019 obrant a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- 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, elevi a la Junta de Govern Local, els següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’ESCOLA PLA DEL PUIG, a fer ús del pavelló d’esports municipal 
i la pista de bàsquet exterior dissabte 15 de juny de 2019 de 16:00 a 23:00 hores, per 
la realització de la festa de fi de curs de l’escola, i aprovar, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat de la taxa; amb el benentès que l’organització 
haurà de complir les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi aquesta activitat, i acreditar-ne la seva vigència. 
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• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil dels 
professionals/voluntaris, que participin en l’organització i acreditar-ne la seva 
vigència. 
 

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

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

• L’organitzador haurà de fer un control d’aforament del pavelló. L’aforament del 
pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
 

• L’obertura i tancament de la instal·lació esportiva anirà a càrrec del conserge. 
 

• El centre educatiu serà el responsable de la conservació i neteja dels 
equipaments utilitzats i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
ocasionar. 
 

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

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

• En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Segon. El material municipal es cedirà en la mesura del possible, segons autorització a 
tal efecte. 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
conserge del pavelló i a l’ASFE per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Atorgament de subvenció nominativa al FESTIVAL ELLES 2019 i pròrroga del 
Conveni de col.laboració (EXP. 1178/2019) 
 
Fets 
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès que en data 6 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
signa un conveni de col·laboració amb la Sra. Rosa Vilanova Giribets, com a 
representant legal de l’empresa Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF B 
658331139 on es regula el suport econòmic a projectes que tinguin com a finalitat 
promocionar dins el FESTIVAL ELLES a noves veus femenines.  
 
Tercer. Atès que la clàusula dotzena de l’esmentat conveni estableix:  
 
“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 de 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’ empresa  Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF 
B 658331139 on es determinarà l’import atorgar per aquell any.” 
 
Quart. Atès que cap de les parts ha denunciat la finalització del conveni amb antelació 
mínima d’un mes i que en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a 
l’aplicació pressupostària 32.338.49001 una subvenció nominativa FESTIVAL ELLES 
2019, per import de 300,00 € euros per tal de fomentar la participació al festival de noves 
veus femenines. 
 
Cinquè.  Atès que el Festival Elles celebra aquest any la seva sisena edició fomentant 
com sempre el talent artístic femení.  
 
Sisè. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Rosa Vilanova Giribets, 
com a representant legal de l’empresa Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF 
B658331139 (registre d’entrada 2019-E-RC-3383 de 23 de maig de 2019 i registre 
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d’entrada 2019-E-RC-3491 de 29 de maig de 2019) pel desenvolupament de festival 
ELLES corresponent a l’exercici  2019.  
 
Setè. Atès que l’empresa Distribució i Events Sant Iscle, SL. amb CIF B 658331139 es 
compromet a portar a terme aquesta acció: 
 
 

1. Promocionar noves veus femenines i donar més valor a la dona en el terreny 
musical. 

 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que es canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A l’aplicació pressupostària 32.338.49001 del vigent pressupost hi ha prevista 
una consignació de 300,00 €  per subvencionar el FESTIVAL ELLES 2019. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció econòmica en data 28.05.2019, 
obrant a l’expedient en el qual proposa la pròrroga del conveni.  
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
Cinquè. Donat que l’objecte de la subvenció és la realització del Festival Elles (que tindrà 
lloc al juliol) i caldrà realitzar la publicació de la concessió i formalitzar la seva tramitació, 
proposo que sigui incorporat com a sobrevingut per la propera JGL. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de Promoció Econòmica  en ús de les 
competències que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’empresa Distribució 
i Events Sant Iscle, SL per la celebració del Festival Elles, per import de 300,00 €, 
corresponent a l’exercici  2019 i aprovació de la pròrroga del conveni. 
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Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 300,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 32.338.49001 del pressupost 2019. 
 
Tercer.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  
 

a) 240,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la formalització del 
conveni. 

b) 60,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
que s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Quart. Notificar el present acord a Distribució i Events Sant Iscle, SL. i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Cinquè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
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. 

 
 
 
 
ANNEX (conveni) 

 
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals) (Document eliminat en compliment de la Llei 
orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) 
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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. Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball inclosos al Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 2019 (2ª edició). (EXP. 1077/2019) 
 
Primer.- D’acord amb la proposta presentada pel Regidor de Promoció Econòmica, de 

data 27 de maig de 2019, en la qual es proposa realitzar els tràmits necessaris per a 

desenvolupar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició) en 

el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i fer-lo efectiu amb la contractació 

laboral de personal. 

 
Segon.- D’acord amb la proposta és voluntat d’aquest Ajuntament contractar un lloc de 

personal de neteja, un lloc d’Oficial 2ª (paleteria), un lloc d’un Oficial 1ª (paleteria), 1 lloc 

d’Auxiliar Administratiu/va i un lloc d’Auxiliar de la llar. 

 

Tercer.- Donat que s’ha de regular el procés de contractació laboral dels candidats per 

cadascun dels llocs de treball de l’esmentat programa, es fa necessària l’aprovació 

d’unes bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball inclosos en el 

Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages 2019 (2ª edició), emmarcat dins del “Programa Complementari de millora de 

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

de la Diputació de Barcelona. 

 

Quart.- Atès que mitjançant modificació de crèdit 13/2019 s’ha incorporat al pressupost 

vigent la subvenció emmarcada dins del “Programa complementari de millora de 

l’ocupabilitat 2019 (2ª edició) en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

de la Diputació de Barcelona per tal de tenir crèdit adequat i suficient per procedir a les 

contractacions. 

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

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

 

Sisè. Les raons per les que es fa necessari que sigui inclòs a l’ordre del dia de la propera 

Junta de Govern Local de dilluns 3 de juny de 2019 és la de poder accelerar els 

processos de selecció a fi d’avançar les incorporacions dels diferents llocs de treball i 

ampliar el màxim la contractació d’aquests treballadors al llarg del 2019, donat que els 

requisits de contractació o nomenaments que s’efectuïn en el marc del Programa 

Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició) indiquen que només es 

podran subvencionar les despeses executades fins el 31 de desembre del 2019, tal com 

regula l’Article 14.2 del Règim del Programa.  

En cas que es posposés l’aprovació de les bases de la convocatòria, implicaria el retard 

de la incorporació dels treballadors el què podria suposar no beneficiar-se de la totalitat 

de la subvenció. 

S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés 

selectiu per cobrir els llocs de treball inclosos en el Programa complementari de millora 

de l’ocupabilitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2019 (2ª edició). 

 
SEGON.- Publicar les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província, al web 

municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació i fer-ne tramesa als representants 

sindicals i comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria i a l’Àrea de 

RRHH. 

 

TERCER.- Declarar que: 
 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 

de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 
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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2019 

DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (2ª EDICIÓ) 

 

1. OBJECTE 

 
L’Objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 5 treballadors/es 

amb diferents perfils, per donar suport a diferents àmbits de l’Ajuntament de Sant Fruitós 

de Bages emmarcat dins del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 

(2ª edició), en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 

de Barcelona aprovat a la Junta de Govern en data 11.04.2019. 

Les persones seleccionades seran contractades durant un període mínim de 3 mesos 

per a la realització dels projectes que s’especifiquen en l’annex I a les presents bases.  

 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de complir els requisits 

següents: 

 

 
Generals: 
  

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

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

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

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

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

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

Específics: 
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Els que es detallen a l’annex I d’aquestes bases, per a cada perfil (Titulació / formació 

requerida per al lloc de treball i/o experiència en el lloc de treball demostrable mitjançant 

document acreditativa com ara titulacions, contractes de treball, informe de vida laboral). 

 

3. PERFILS PROFESSIONALS I NOMBRE D’EFECTIUS QUE ES 
CONVOQUEN. 
 

 

CATEGORIA PLACES PROJECTE 

Auxiliar de la llar 1 Millorem serveis  

Auxiliar Administratiu/va 1 Millorem serveis  

Oficial 1ª brigada d’obres 
 

1 Millorem el poble – reforç brigada  
 
 

Oficial 2ª brigada d’obres  
 

1 Millorem el poble – reforç brigada 
 

Neteja 1 
Millorem edificis municipals 

 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret de modificar els perfils 

demanats, en cas que quedi deserta la plaça sol·licitada. 

 

4. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 

 
Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’emplenar la 

sol·licitud de participació que poden trobar al taulell d’informació de l’Ajuntament i al web 

municipal www.santfruitos.cat, i presentar-la juntament amb la documentació següent: 

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

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

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

(DONO). 

• Informe de la vida laboral actualitzat 2019. 

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

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

• Llibre de família. 

Lloc de presentació: 

Al registre general de l’Ajuntament: Plaça de la Vila, 1 o a les dependències de l’Àrea 

de Serveis Socials. 
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El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la 

publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal, en 

qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.  

 

Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu). 

En aquest cas,  s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de 

Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic 

(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no 

acabi el termini de presentació d’instàncies.  

 

5. FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
Prova escrita/Prova pràctica. Per al lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va 

s’efectuarà una prova relacionada amb les tasques pròpies del lloc de treball, 

encaminada a valorar els coneixements i competències dels candidats en relació al lloc 

de treball. 

La puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter  eliminatori, 

obtenint el resultat de NO ADMÈS/A les persones aspirants que no obtinguin una 

puntuació mínima de 5. 

 

Valoració curricular. Aquesta fase serà realitzada per tots els aspirants admesos, 

consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants 

en la sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts. 

 

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

 

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

 
a. D’una durada  fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun 
b. D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun 
c. D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun 
d. D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punts cadascun 

 
c) Càlcul criteris socioeconòmics i familiars, fins a un màxim de 5 punts. 

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

d. Persona sola, presentant document que ho acrediti: 1 punt.  
e. Disposar d’un certificat de discapacitat del 33% o més: 1 punt. 

f. Ser major de 45 anys: 1 punt. 
g. Ser perceptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): 1 punt. 

 
Entrevista personal. A l’entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la 

trajectòria laboral i acadèmica de les persones aspirants admeses. Fins a un màxim de 

5 punts. 

Es valorarà: 

 

• Itinerari laboral seguit per l’usuari des de que està a l’atur: formació, obtenció de 

carnets professionals, assistència a cursos organitzats per l’Ajuntament. 

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

al Club de Feina. 

• Actuacions realitzades a partir de les propostes que se li hagin fet des de les 

àrees de Serveis Socials i Ocupació. 

• Experiència i capacitació laboral en la feina a desenvolupar. 

• El grau de disposició de les competències pròpies del perfil necessari per a la 

feina a desenvolupar en cada cas, així com l’experiència i formació aportada. 

 

Òrgan de selecció: 
 
El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades, per aplicar 

els barems establerts en aquestes bases i per la realització de l’entrevista personal.  

 

Estarà format per les següents persones: 

 

- President, o llur suplent. 

- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament amb titulació igual, 

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

o llurs suplents.  

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.  

 

 

6. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DEL PROCÉS       
SELECTIU. 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 15 dies, 

l’Alcalde dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, del termini 
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de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/les aspirants; la qual es publicarà 

mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. En 

la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora de les 

entrevistes i/o prova escrita. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.  

 
Els aspirants exclosos/es o no incloses/es en la llista disposaran de 10 dies naturals per 
a esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva 
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error. 
 
Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error 
imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la 
convocatòria. 

Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 

admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.  

 

7. CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE TREBALL. 

 
Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a excepció de l’Auxiliar Administratiu/va que serà 

nomenat/da com a funcionari/a interí/na subjecte/a a l’execució de programa temporal. 

Les incorporacions seran a partir del mes de juliol de 2019. 

 
La jornada laboral correspon a 37,5 hores setmanals per a tots els llocs de treball, per 
un període mínim de 3 mesos. 
 
Les persones seleccionades per ocupar el/s lloc/s de treball que es determinin hauran 
d’acreditar el compliment dels requisits definits en la base 4 per tal de donar compliment 
a la contractació. 
 
 
ANNEX I: PERFILS SOL·LICITATS 
 

 
AUXILIAR DE LA LLAR. MILLOREM SERVEIS – REFORÇ SERVEIS SOCIALS 

 

Es contractarà un/a auxiliar de la llar. 
 
Les tasques a realitzar són neteja domiciliària, gestió compres per a la elaboració 

d’àpats i elaboració puntual d’àpats. 

Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 

lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: no requerida 
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• Valorable experiència com a auxiliar de la llar i/o desenvolupant tasques de 
neteja. 

 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. MILLOREM SERVEIS-REFORÇ SERVEIS TÈCNICS 
 

Es realitzarà un nomenament com a funcionari interí subjecte a l’execució de programa 

temporal, consistent en donar suport administratiu als serveis tècnics municipals. 

 

Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 

lloc  de treball són els següents: 

 

• Titulació: graduat escolar, ESO. 

• Experiència: tasques administratives, contacte telefònic, arxiu, coneixements 

d’ informàtica, etc. 

 
 

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

• Titulació: Certificat d’escolaritat. 

• Experiència: experiència demostrable en tasques de paleteria. 
 

 
OFICIAL 2A BRIGADA d’OBRES. MILLOREM EL POBLE – REFORÇ BRIGADA 
D’OBRES  

 

Es contractarà un oficial de segona. 
 
Les tasques a realitzar són recolzament a les actuacions que realitza la brigada d’obres 

municipal en tot el municipi. 

Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 

lloc  de treball són els següents: 

• Titulació: no requerida 

• Experiència demostrable en tasques de paleteria. 
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NETEJADOR/A. MILLOREM EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Es contractarà un/a netejador/a. 
 
Les tasques a realitzar són recolzament a les actuacions que realitza la brigada de 
neteja municipal, en edificis municipals i escoles. 
 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc de treball són els següents: 
 

• Titulació: no requerida 

• Experiència demostrable en tasques de neteja, preferentment en grans 
superfícies (oficines, escoles, despatxos, etc.). 

 
 
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. Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 2019, mitjançant 
l’aprovació de la pròrroga del Conveni formalitzat en data 20 de juliol de 2017 entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Assoc. per a la promoció de l’espectacle 
infantil i juvenil Xarxa a Sant Fruitós (EXP. 411/2019) 
 
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. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 56 de 121 

 
 

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 

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 pressupostaria 32.334.48902 on hi consta com a beneficiari d’una subvenció 
nominativa de 4.000,00 euros l’APEIJ Xarxa Sant Fruitós. 
 
3. En data 20 de juliol de 2017, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’APEIJ Xarxa a 
Sant Fruitós van signar un conveni de col·laboració per regular les condicions respecte 
la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal. 
 
Segons el pacte dotzè 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 
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL 
XARXA A 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. 
 
4.  L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’APEIJ Xarxa a Sant Fruitós, volen continuar 
la seva col·laboració per la realització de les activitats infantils i juvenils, descrites al 
conveni  En data 11 de maig de 2019 (2019-E-RC-3118) 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 del tècnic de cultura emès en data 20 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: 
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- 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 de cultura, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per a l’any 2019 de forma directa, per 
import de 4.000,00 euros a l’Associació per a la promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil 
Xarxa a Sant Fruitós, amb CIF G-61574216 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 20 de juliol de 2017. 
  
Segon. Aprovar per a l’any 2019, la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la l’Assoc. per a la promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil Xarxa a Sant 
Fruitós, esmentat a l’apartat anterior. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 4.000,00 euros, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 32.334.48902 Subvenció APEIJ Xarxa a Sant Fruitós, del 
pressupost vigent i el termini de pagament de la subvenció, segon els imports i dates 
següents: 
 

c) 2.800,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, un cop s’aprovi 
l’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2019. 

d) 1.200,00 euros, corresponent al 30% 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 sisè i setè, s’han d’entendre 
referides a l’any actual. 
 
Quart. Notificar aquests acords a l’Assoc. per la promoció i difusió de l’espectacle infantil 
i juvenil Xarxa a 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. 
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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. Adjudicació del contracte administratiu especial del servei del bar ubicat a les 
piscines municipals (EXP. 904/2019) 
 
1.-Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de maig de 2019, va aprovar 
la convocatòria i el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de 
valoració i tramitació urgent, per l’adjudicació del contracte administratiu especial del 
servei del bar ubicat a les piscines municipals. 
 
2.-L’anunci de la convocatòria es va publicar al perfil del contractant en data 6 de maig 
de 2019 finalitzant el termini de presentació en data 14 de maig de 2019. Les empreses 
que van presentar proposició al procediment van ser les següents: 
 
(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) 
 
 
3.-En data 17 de maig de 2019 es va portar a terme la reunió de la mesa de contractació 
d’obertura dels sobre 1 (documentació administrativa) i 2 (documentació relativa a 
criteris avaluables mitjançant judici de valor). La mesa va acordar requerir a l’empresa 
licitadora Família Puig Prieto, S.L., per tal que aportessin el Document europeu únic de 
contractació (DEUC), degudament signat; i remetre la documentació presentada per part 
dels licitadors als serveis tècnics municipals per a l’emissió del corresponent informe de 
valoració.  
 
4.-El citat document requerit per la secretària de la mesa a l’empresa Família Puig Prieto, 
S.L., va ser presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament, en data 20 de maig (núm. 
2019-E-RC-3314) 
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5.-En data 24 de maig de 2019 la tècnica d’esports Mireia Subirana Chaves, va emetre 
informe, en relació a la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de 
valor (annex 1). 
 
6.-En data 27 de maig de 2019 es va reunir la mesa de contractació la qual va assumir 
el contingut de l’informe, i va procedir a la obertura del sobre 3 (proposició econòmica), 
obtenint la següent puntuació total: 
 

 
 
7.-En data 27 de maig de 2019, la secretària de la mesa va requerir a l’empresa Gesport 
Bages, S.C.P perquè presentés la documentació acreditativa de la solvència econòmica 
i financera i la constitució de la garantia definitiva de conformitat amb l’article 150.2 de 
la LCSP i l’establert en el PCAP. 
 
8.- L’esmentada documentació és presentada al registre telemàtic de l’Ajuntament, 
número de registre 2019-E-RC-3560 i 2019-E-RC-3545, juntament amb la garantia 
definitiva per l’import de 100 €. 
 
9.-La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
10.- En dates 30 i 31 de maig, fruit dels actes administratius en el marc de l’expedient 
de contractació tramitat, s’ha rebut la documentació prèvia a l’adjudicació del licitador 
proposat com adjudicatari per la mesa de contractació de data 27.05.19. És necessari 
aprovar l’adjudicació del contracte per a la gestió del bar de la piscina municipal atesa 
la proximitat de la data d’obertura de l’equipament, i poder procedir a la formalització del 
contracte amb la major brevetat possible. 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar a favor de l‘empresa GESPORT BAGES, S.C.P., amb NIF J-
67332981 el contracte administratiu especial del servei del bar ubicat a les piscines 
municipals per un cànon de 2.000,00 € (IVA exclòs), conforme el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Segon. Requerir a l’empresa Gesport Bages SCP, per tal que, conforme disposa la 
clàusula 21 procedeixi a fer l’ingrés en el número de compte 
ES7501826035440201722938 dels següents imports i pels conceptes que es detallen a 
continuació: 
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- 2.000,00 €, més 420 (21 % d’IVA), total de 2.420 € IVA inclòs: import del cànon 
ofert (s’adjunta factura. Annex 2) 

 
Tercer. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal de procedir a la formalització del 
contracte en document administratiu, en la data que es fixarà per la instructora del 
procediment. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han 
presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
Annex 1: Acta de la mesa de contractació de data 27 de maig de 2019  
Annex 2: Factura del cànon corresponent temporada 2019 
 
 
 
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals) (Document eliminat en compliment de la Llei 
orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
S5. Atorgament de llicència per a la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos(EXP. 531/2019) 
 
Sobre atorgament de llicència per a la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
1. En data 1 de març de 2019 (registres d’entrada núm. 2019-E-RC-1360) el Sr. 
XXX, amb NIE.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 American Bully amb número d’identificació xip 
981020017344324.  
 
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 
R000733504. 
 
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 
d’errades BOP de 23.2.2015) i Ordenança fiscal número 37 Taxa per la tinença i 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 69 de 121 

 
 

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 

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 
 

6. La urgència de l'aprovació es justifica en el fet que el propietari no pot treure el 
gos de casa sense la corresponent llicència 

 
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 DNI.XXX i domicili al XXX.  
 
Nom del gos: XXX  Raça: American Bully Identificació microxip 981020017344324.. 
Núm. Cens municipal (ANICOM): R000733504. 
Núm de llicència: 10/2019 
 
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 
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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 
tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia segons 
s’acredita en document d’autoliquidació número 2019/0000003822 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 
 
 

S6. Aprovació de la despesa i programa de la Festa Major d’Estiu 2019 (EXP. 
1160/2019) 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contractes de serveis privats referents a les actuacions 
que es desenvoluparan en el marc de la festa major d’estiu 2019, per un import total de 
30.743,13 € i l’informe proposta de contractes menors de la resta de serveis necessaris 
per la seva execució i celebració, per un import total de 11.644,90 €, els quals s’adjunten 
com a annex al present (veure annex 2).  
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Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.7.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats dins dels actes de la Festa Major d’Estiu 
2019 (annex 1) 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa que comprèn la Festa Major d’Estiu 2019, 
segons la programació aprovada, per un import total de 42.388,03 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 32.338.22699, despeses de festes i cavalcada de reis, que es 
farà efectiu amb càrrec al pressupost 2019. 
 
Tercer. L’import total de la despesa del punt segon, es desglossa en els següents 
contractes de serveis privats (espectacles i actuacions) i altres contractes menors 
necessaris pel desenvolupament dels actes compresos en la Festa Major: 
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Quart. La notificació dels present acord als adjudicataris tindrà els efectes de 
formalització del contracte i de comptabilització de la despesa per a les fases A i AD. 
  
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
Annex 1: Programació d’actes Festa Major d’Estiu 2019 

 
 
Batibull Festa Major Infantil 

BATIBULL 2019 - FESTA MAJOR INFANTIL SFB 

Del 2 al 4 de juliol de 2019 

 
Dimarts 2 Juliol 

De 17,00 a 18,30 h  “LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 

 

De 18:30 a 20:00 h. CERCAVILA + ANIMACIÓ INFANTIL 

Inici Pl. Onze de Setembre Amb Pep Callau i els Pepsicolen 

final Cobert Màquina Batre Tabalers Asmodaics i Goliaters 

FESTA DEL CONFETTI amb MONDOCI. 

 
Dimecres 3 Juliol 

Al Cobert Màquina Batre  

De 17,00 a 18,30 h.  “LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 

 

A les 18,30 h.   “Batibull de Festa Major”, Cia. DE PARRANDA 

 

De 19,30 a 21,00 h  ENGINYS EKO.POÈTICS 

 

Tot seguit   Sopar de Carmanyola i Cinema a la Fresca 

    “CAMPEONES” 
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Dijous 4 Juliol 

17,00 a 18,30 h.  “LA MÀQUINA DE BATRE TORNA AL COBERT” 

 

A les 18,30 h CORREAIGUA INFANTIL a càrrec de MON D’OCI 

Inici Plaça Onze Setembre Final amb Festa de l'Escuma i animació amb Jordi 

final Cobert Màquina Batre  Callau 

 

    TALLER A FAVOR DELS DRETS DELS INFANTS 

    A càrrec de Cal Clic (espai socioeducatiu municipal) 

 

 

 

FESTA MAJOR D’ESTIU DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Del 2 al 8 de juliol de 2019 

Programa d’actes 

 
Dimecres 3 de juliol 

Al Cobert Màquina Batre CINEMA SOTA EL COBERT 

A les 22:00 h. “CAMPEONES” 
 
Dijous 4 de juliol 

Al Bosquet   SET DE TAPES 

A partir 20,00 h  Organitza: Restauradors locals 

 

Piscina Municipal, 22:30 h. BANYADA NOCTURNA 

    Inflables aquàtics amb Món d’Oci 

    Menors de 14 anys acompanyats 

    Preu: 2 € (menors 14 anys – 1 €) 

    VENDA ANTICIPADA - AFORAMENT LIMITAT  

 
Divendres 5 juliol   

Pista Camp de Futbol, HOLI-PARTY amb MON D’OCI 

A la 19,00 h.  

 

Al Cobert Màquina Batre PROCLAMACIÓ PUBILLA I HEREU 

A les 20,00 h.  

 

A la Pista del Bosquet, FESTA ANDALUSA 

A les 21:30 h.   Salutació Festa Major a càrrec de l’Alcalde 

Actuació Escola LOURDES JIMENEZ 

Actuació Rumba: “AROMA FLAMENCO” 
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Presentador: Carla Show 

 

Cobert Màquina de Batre, STROMBERS en Concert. 

A les 23:55 h.    

 

Pista Camp de Futbol, SANTFREE DJ PARTY – DJ MON 

A la 01,00 h. 
 
Dissabte 6 juliol 

Pista Coberta Paidos  IV TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ 

A les 12:00 h MASTER CLASS 

Organitza: Batukada Shangó 

    Patrocina: Ajuntament Sant Fruitós de Bages 

 

Al Camp Futbol Municipal Futbol Veterans - VI Memorial Miquel Martínez 

A les 18:30 h.   FC FRUITOSENC 

 

Carrers Població  CERCAVILA GRUPS PERCUSSIÓ 

A les 18:30 h Recorregut: Escola Paidos, Avda. Bertrand i Serra, C/ 

Padró, Cobert Màquina de Batre 

 

Al Bosquet   ACTUACIÓ GRUP “LA 3a. JOVENTUT” 

A les 19:00 h   Organitza: Agrupació de Gent Gran 

 

Inici Parking Pavelló  CORRETASQUES 

A les 19:30 h.   Organitza: Col·lectiu AKP 

 

Al Cobert Màquina de Batre IV TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ 

A les 19:30 h   ACTUACIONS FINALS 

 

Al Bosquet   BALL DE FESTA MAJOR 

A les 21:00 h   Música en directe amb “RAUL” 

    Organitza: Agrupació de Gent Gran 

 

Al Cobert Màquina Batre FESTA “80 PRINCIPALES” 

A les 23,55 h. 

 

Pista Camp de Futbol, SANTFREE DJ PARTY – DJ ARZZETT 

A la 01,00 h. 

 
Diumenge 7 de juliol  

A l’Església, 11:00 h.  MISSA SOLEMNE 

 

Al Cobert Màquina Batre SARDANES AMB VERMUT 
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A les 12:00 h.   COBLA ORQUESTRA ROSALEDA 

    ACTUACIÓ ESBART SOMRIUDOR 

 

Al Nexe, a les 19,00 h. RECEPCIÓ ENTITATS LOCALS 

    CERCAVILA FINS AL COBERT  

 

Al Cobert Màquina Batre CONCERT DE FESTA MAJOR 

A les 20:00 h.   ORQUESTRA ROSALEDA 

 

A les 22,45 h.    LLANÇAMENT DE PIROTÈCNIA 

Plaça Onze de Setembre 

 

Al Cobert Màquina Batre BALL DE FESTA MAJOR 

A les 23:00 h.   ORQUESTRA ROSALEDA 

 
Dilluns 8 de juliol  

Aparcament Pavelló,  FESTA JOVE  

A les 6 de la tarda GIMCANA MARRANA 

amb proves d’HUMOR AMARILLO. 

Inscripcions per grups al NexeJove (majors 12 anys) 

 

Al Cobert Màquina de Batre TEATRE-HUMOR 

A les 22:00 h.    PEYU presenta “ L’HOME ORQUESTRA” 
 
 
 
 
ANNEX 2 – Informe proposta de contractes menors altres serveis FME. 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 76 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 77 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 78 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 79 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 80 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 81 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 82 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 83 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 84 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 85 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 86 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 87 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 88 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 89 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 90 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 91 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 92 de 121 

 
 

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 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 93 de 121 

 
 

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 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 94 de 121 

 
 

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 

 
 
 
 
 
ANNEX 3 –  Informe proposta contractes de servei caràcter privat (espectacles) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 09:36 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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