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CERTIFICAT 
 
Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 
de la Junta de Govern Local celebrada el dia 15 de juliol de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 17/2019 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ..................... 15 de juliol de 2019 
Hora: .................................... 9:40 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sra. Núria Clarella Amenedo, Sra. Maria del 
Carme Cruz Sánchez i Sr. Cristian Marc Huerta Vergés.  
 
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : Sra. Ingrid Bonells Casau. 
 
Excusa la seva assistència: - 
 
Secretari: Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:40 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 15 de juliol de 2019, en sessió extraordinària i urgent, amb la 
presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que 
s’esmenten més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀG 

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

  

1 Adjudicació del contracte administratiu especial 
per l’alienació, mitjançant procediment obert, de 
finques del patrimoni municipal del sòl i 
d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial Berga I, 
subsector 2 de Sant Fruitós de Bages. 

1591/2018 5 

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

  

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 59/2019 20 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

3. ÀREA D’ALCALDIA   

3.1 Aprovació del projecte museogràfic de la plata 
baixa del Museu municipal ubicat al carrer Padró 
6-8 

1058/2019 34 

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Aprovar el compromís d’ingrés corresponent a la 
subvenció de la Generalitat per a atendre les 
despeses del Jutjat de pau 

1495/2019 41 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de 
serveis locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) 

1347/2019 41 

5.2 Resolució de la convocatòria per adjudicar 
autoritzacions per a l’exercici de venda no 
sedentària als mercats setmanals. 

1121/2019 43 

6 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

6.1 Declarar desert el procés selectiu per a la 
cobertura d’una plaça d’agent de la policia local 
per concurs de mobilitat horitzontal 

1409/2018 46 

6..2 Aprovació bases específiques d’un procés 
selectiu d’una plaça de Tècnic Superior Arquitecte 
per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

1440/2019 47 

7 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7.1 Desestimació d’al·legacions amb imposició de 
sanció per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial 

1280/2019 52 

7.2 Rectificació d’errors de l’acord de Junta de Govern 
Local de desestimació de les al·legacions 
presentades pel conductor del vehicle amb 
imposició de sanció per infracció de la normativa 

535/2019 55 
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de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial 

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

1299/2019 55 

7.4 Desestimació d’al·legacions amb imposició de 
sanció per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial 

1004/2019 57 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

8 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8.1 Atorgar llicència urbanística a AIGÜES DE 
MANRESA, S.A., per a la realització d’una cala 
per una connexió d’escomesa d’aigua potable al 
Carrer Sakura, 41-49 

1085/2019 64 

8.2 Atorgament de llicència d’obres 388/2019 66 

9 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

9.1 Aprovació del Pla i Programa de verificació 
d’activitats comunicades 2019-2021 

1431/2019 70 

9.2 Resolució provisional d’atorgament de llicència 
ambiental 

1763/2018 71 

9.3 Aprovació de l’adjudicació de les obres de 
substitució de tancaments de façana existent al 
CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de 
Bages, situat a la plaça Pau Casals, núm. 1. 

872/2019 76 

10 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS    

10.1 Aprovació inicial “Projecte executiu de les obres 
de millora del clavegueram al polígon industrial 
Casa Nova (fase 2 de l’actuació 2 de l’Avanç del 
pla director de clavegueram)”. 

556/2019 79 

11 ÀREA DE MEDI AMBIENT    

11.1 Aprovació del programa anual 2019 que 
desenvolupa el Pla marc de restauració i millora 
forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Valls del Montcau. 

1458/2019 94 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

12 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

12.1 Concessió del servei d’atenció domiciliària. 423/2018 105 

12.2 Concessió del servei d’atenció domiciliària. 1351/2019 106 

12.3 Concessió del servei d’atenció domiciliària. 1395/2019 107 

12.4 Concessió del servei d’atenció domiciliària. 1301/2019 
1341/2019 
1348/2019 

109 

12.5 Concessió del servei d’atenció domiciliària. 1302/2019 111 
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12.6 Desestimar la condició de beneficiari/a de la 
prestació del servei d’atenció domiciliària 

1626/2018 113 

12.7 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS 

1162/2019 
1232/2019 
1343/2019 

114 

12.8 Denegació d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS 

1172/2019 
1369/2019 

114 

12.9 Concessió d’ajudes per llibres de text i material 
escolar 

1195/2019 115 

12.1
0 

Concessió d’ajudes d’urgència social 1202/2019 
1313/2019 
1332/2019 
1412/2019 

117 

12.1
1 

Concessió d’ajudes d’urgència social 1345/2019 
1367/2019 

118 

12.1
2 

Concessió d’ajudes d’urgència social 1474/2019 119 

12.1
3 

Atorgament de subvenció nominativa a Cáritas 
Sant Fruitós, exercici 2019. 

1131/2019 120 

12.1
4 

Modificació del Plec de clàusules administratives 
particulars per a la concessió de llicències d’ús 
privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en 
el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós 
de Bages”. 

529/2019 122 

12.1
5 

Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús 
privatiu per l’ocupació temporal de parcel·la en el 
marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de 
Bages” 

529/2016 122 

13 ÀREA DE CULTURA I PATRIMONI   

13.1 Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 
2019, mitjançant l’aprovació de la pròrroga del 
Conveni formalitzat en data 29 de juny de 2017 
entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 
l’Agrupació Coral Sant Fruitós 

394/2019 127 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats de Ple a 

la Junta de Govern Local.   
 
1. Adjudicació del contracte administratiu especial per l’alienació, mitjançant 
procediment obert, de finques del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, 
ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages (EXP. 
1591/2018) 
 
Primer.  La Junta de Govern Local, de data 21 de març de 2019, va aprovar el contracte 
administratiu especial per l’alienació, mitjançant procediment obert, de quatre parcel·les 
del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, ubicades al Polígon Industrial Berga I, 
subsector 2 de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. L’anunci de la convocatòria es va publicar al 22 de març de 2019 al perfil del 
contractant, perquè els interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant el 
termini de presentació en data 23/04/2019. 
 
Tercer. Durant el termini de presentació d’ofertes, i segons certificació de l’eina sobre 
digital s’han presentat les següents ofertes: 

 

 
 
D’acord amb registre d’entrada 2019-E-RC-2614 el Sr. XXX, amb DNI XXX va presentar 
un escrit en el què exposa que “s'han presentat les ofertes de compra de les parcel·les 
del Polígon Industrial Berga a nom de l’empresa INGIMEC. Que hi ha dues ofertes 
presentades, una a nom de INGIMEC INGENIERIA i l’altre a nom de INGIMEC 
PATRIMONIAL. El motiu és que l’empresa que compra és INGIMEC PATRIMONIAL i la 
primera vegada s'ha presentat l’oferta amb el nom de INGIMEC INGENIERIA (quan tots 
els documents, oferta econòmica, DEUC i projecte es troben al nom de Ingimec 
Patrimonial), per s'ha modificat i s'ha tornat a enviar. s'adjunta el resum de l'oferta 
presentada vàlida” 
 
Quart. En data 29 d’abril de 2019 es va portar a terme la reunió de la mesa de 
contractació d’obertura dels sobres 1 (documentació administrativa) i 2 (documentació 
relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor). 
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En aquesta mesa es va acordar excloure del procediment de licitació a l’empresa 
Ingimec Ingenieria, S.L., conforme la citada circumstància posada de manifest 
mitjançant escrit registre d’entrada 2019-E-RC-2614.  Així mateix, es va acordar remetre 
la documentació presentada per part de l’empresa Ingimec Patrimonial, S.L als serveis 
tècnics municipals per a l’emissió del corresponent informe de valoració. 
 
Cinquè. Per part dels serveis tècnics municipals s’emet informe de de valoració en data 
4 de juliol de 2019 dels criteris avaluables segons judici de valor, i del qual se’n desprèn 
un total de 15,50 punts (annex 1). 
 
Sisè. En data 4 de juliol de 2019 es celebra la mesa de contractació d’obertura del sobre 
3. El licitador formula l’oferta per les següents parcel·les, segons es desprèn de l’acta 
de la mesa esmentada, i s’acorda elevar a la Junta de Govern Local l’adjudicació a favor 
de l’esmentada empresa, Ingimec Patrimonial S.L., pel contracte  administratiu especial 
d’alienació de les següents parcel·les del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 
ubicades al polígon industrial sector Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages, pel 
següent preu de venta: 
 

DADES DE REFERÈNCIA DE LES PARCEL·LES  

 SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

REFERÈNCIA 

CADASTRAL 

PREU 
OFERTA 
PARCEL·LA 
(€ IVA 
exclòs) Volum Llibre Foli Finca 

7 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 170 8361   6140523DG0264S0001HE 
57.700 € 

8 
BERGA I 
Subs 2 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE 
57.700 € 

9 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 174  8363  6140525DG0264S0001AE 
57.700 € 

10 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 176  8364  6140526DG0264S0001BE 
64.200 € 

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

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa INGIMEC PATRIMONIAL, S.L amb NIF B-
67351114 el contracte administratiu especial d’alienació per títol de compravenda de les 
finques següents, totes elles del Registre de la Propietat número 4 de Manresa, de 
conformitat amb l’expedient de contractació aprovat per la Junta de Govern Local el 21 
de març de 2019, i pel preu que s’indica a continuació: 
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DADES DE REFERÈNCIA DE LES PARCEL·LES  

 SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

REFERÈNCIA 

CADASTRAL 

PREU 
OFERTA 
PARCEL·LA 
(€ IVA 
exclòs) Volum Llibre Foli Finca 

7 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 170 8361   6140523DG0264S0001HE 
57.700 € 

8 
BERGA I 
Subs 2 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE 
57.700 € 

9 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 174  8363  6140525DG0264S0001AE 
57.700 € 

10 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 176  8364  6140526DG0264S0001BE 
64.200 € 

 
 
Segon. Requerir a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies procedeixi en unitat d’acte 
a formalitzar el contracte i atorgar l’escriptura pública que perfeccionarà la transmissió. 
El dia, l’hora i el notari autoritzant seran comunicats a l’adjudicatari per l’Ajuntament. 
 
Tercer. Indicar que els imports esmentats en aquest acord no inclouen en cap cas 
impostos. 
 
Quart. Notificar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària, a l’àrea de Serveis 
Tècnics (Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal i Sr. Aleix Cervantes López, 
enginyer municipal), a l’AODL (Sra. Mònica Sellarès Ramos) i a la Intervenció municipal. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització a la web 
municipal-perfil del contractant, i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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:  
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 
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B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 

 
 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (EXP. 59/2019) 
 
La Junta de Govern resta assabentada dels decrets dictats per l’alcaldia que 
seguidament es relacionen: 
 

Nº de 
decret 

Data i hora Nº 
d’expedient 

RESUM 

2019-
0746 

30/05/2019 
13:14 

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

2019-
0747 

30/05/2019 
13:17 

1164/2019 Concessió d'ajuda d'urgència social. 

2019-
0748 

30/05/2019 
19:12 

1810/2018 Declaració responsable d'obertura 

2019-
0749 

30/05/2019 
23:28 

277/2019 Llistat d'usuaris per el cobrament del servei de 
Teleassistència corresponent al mes de maig. 

2019-
0750 

31/05/2019 
8:07 

1515/2017 Llicència ambiental d'activitat de Tanatori amb 
crematori 

2019-
0751 

31/05/2019 
8:10 

1170/2019 Subvenció vehicle elèctric 

2019-
0752 

31/05/2019 
8:12 

1886/2018 Comunicació prèvia d'obertura 

2019-
0753 

31/05/2019 
8:14 

1693/2018  
 Extinció dels efectes de la declaració 
responsable d’obertura d’una activitat de 
consultori psicològic 

2019-
0754 

31/05/2019 
8:24 

1084/2019 Nomenament arquitecte municipal per superació 
procés selectiu 

2019-
0755 

31/05/2019 
8:24 

1140/2019 Consolidació nivell de destí 

2019-
0756 

31/05/2019 
8:25 

864/2019 Llicència d'obra major per la construcció 
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/ Joan 
Maragall, 27 

2019-
0757 

31/05/2019 
8:33 

501/2017 Targeta 024 del servei de recàrrega de vehicles 
elèctrics 

2019-
0758 

31/05/2019 
8:36 

1152/2019 Còpia enunciats processos selectius 
tècnic/auxiliar biblioteca -- 

2019-
0759 

31/05/2019 
8:43 

1148/2019 Devolució drets d'exàmen 

2019-
0760 

31/05/2019 
8:47 

944/2017 Aprovació prèvia del projecte d’actuació 
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2019-
0761 

31/05/2019 
15:13 

1184/2019 Denúncies de trànsit relació 19029139 

2019-
0762 

03/06/2019 
11:20 

928/2017 Aprovació de la factura del 50% (última) del 
contracte de serveis per la redacció del Projecte 
bàsic i d’execució per la construcció d’una rampa 
d’accés a la passera ubicada a la Rosaleda. 

2019-
0763 

03/06/2019 
12:33 

1482/2018 Aprovació de l’acta de recepció del contracte 
menor d’obres per executar la construcció de la 
pavimentació provisional a la Ctra. De Vic (entre 
Montpeità i Albèniz) i construcció de dos passos 
de vianants elevats. 

2019-
0764 

03/06/2019 
12:47 

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

2019-
0765 

03/06/2019 
12:57 

1582/2018 Llicència urbanística d'obres per la construcció 
habitatge unifamiliar aïllat, industrialitzat al c/ del 
vent, 7 

2019-
0766 

03/06/2019 
13:00 

701/2019 Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA DE 
TREBALLADORES FAMILIARS 

2019-
0767 

03/06/2019 
13:06 

26/2018 Llicència urbanística per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar 

2019-
0768 

03/06/2019 
13:07 

1015/2018 Llicència urbanística d'obres per la construcció 
d'un habitatge unifamiliar tester (c/ Pere Clapera, 
11) 

2019-
07691 

03/06/2019 
13:15 

1253/2019 Denúncies de trànsit 19029654 

2019-
0770 

03/06/2019 
13:18 

1254/2019 Denúncies de trànsit relació 19034468 

2019-
0771 

03/06/2019 
13:19 

1199/2019 Reconeixement trieni XXX 

2019-
0772 

03/06/2019 
13:28 

1252/2019 Autorització i ordenació de pagament a favor de 
la Fundació La Marató de TV3 

2019-
0773 

03/06/2019 
13:28 

1557/2018 Aprovació de la factura corresponent a l’execució 
de les obres per la reparació dels vorals de l’Av. 
Girona. 

2019-
0774 

03/06/2019 
13:31 

1200/2019 Modificació 3a decret suport atenció al públic 

2019-
0775 

03/06/2019 
13:36 

160/2019 Resolució del contracte menor per a la reposició i 
reforma de la instal·lació de climatització de les 
oficines de les àrees de Serveis Socials i Salut, i 
de Cultura, Esports i Ensenyament (c. Padró, 72-
74, baixos). 

2019-
0776 

03/06/2019 
13:43 

1243/2019 Compareixença en RECURS CA 197/2019 - D 
(JCA16) Inm SACLOSA VS AjSFB sobre 
liquidació quotes urbanístiques UA15a "El 
Cementiri" 

                                                 
1 Diligència per fer constar que falta signatura del Secretari 
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2019-
0777 

03/06/2019 
14:14 

738/2019 Padró de la taxa pel servei de cementiri municipal 
2019-Baixa liquidació i rebut 

2019-
0778 

03/06/2019 
14:15 

29/2017 Aprovació de la certificació 9 i la seva factura, 
corresponent a les obres contemplades en el 
document “Separata 5 fase 1 del Projecte 
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat 
de La Serreta”.  

2019-
0779 

03/06/2019 
14:15 

1103/2015 Aprovació de l’assignació als grups municipals i 
liquidació del mandat 2015-2019. 

2019-
0780 

04/06/2019 
13:25 

1079/2019 Decret autorització espai públic per celebració 
activitat esportiva (festival gimnàs V2O) 

2019-
0781 

05/06/2019 
12:42 

917/2019 Decret autorització Fira del Caçador 2019 

2019-
0782 

05/06/2019 
15:29 

133/2018 Decret hisenda liquidació curs 2017-2018 i 
ordenació pagament bestretes curs 2018-2019 de 
l'escola de música. 

2019-
0783 

05/06/2019 
15:29 

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

2019-
0784 

05/06/2019 
15:30 

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

2019-
0785 

06/06/2019 
11:00 

1224/2019 Convocatòria comissió especial de comptes 

2019-
0786 

06/06/2019 
11:01 

1245/2019 Convocatòria de les sessions extraordinàries dels 
òrgans col·legiats (última sessió del mandat 
2015-2019 per aprovar actes) de 12-6-19 

2019-
0787 

06/06/2019 
11:03 

1186/2019 Compareixença a Recurs Contenciós 
Administratiu 177/2019 - D (JCA1) 

2019-
0788 

06/06/2019 
11:14 

105/2018 Aprovació de la factura corresponent al 10% del 
Lot 1 elaboració del cens de parcel·les en estat 
deficitari (pròrroga contracte). 

2019-
0789 

06/06/2019 
11:15 

290/2019 Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària corresponen al mes de maig 

2019-
0790 

06/06/2019 
13:38 

1280/2019 Denúncies trànsit relació 19030900 

2019-
0791 

06/06/2019 
13:42 

1895/2018 Ordre d'execució subsidiària conservació 
parcel.la C/ Esquirols, 3 

2019-
0792 

06/06/2019 
13:47 

1318/2018 Ordre d'execució subsidiària adequació 
parcel.lació C/ Montjuïc, 2 

2019-
0793 

06/06/2019 
13:50 

1086/2019 Llicència per instal·lació senyalització sortida 
vehicles Consum Societat Cooperativa 
Valenciana. 

2019-
0794 

06/06/2019 
13:56 

1037/2019 Comunicació urbanística d’obra menor (Reforma 
bany) 
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2019-
0795 

06/06/2019 
14:00 

1069/2019 Comunicació d’obra menor (refer pilarets per 
posar barana al terrat). 

2019-
0796 

06/06/2019 
14:04 

901/2019 Comunicació per pintar la façana C/ Manelic 1. 

2019-
0797 

06/06/2019 
14:07 

1230/2019 Autorització assistència a cursos de formació. 

2019-
0798 

06/06/2019 
14:22 

1229/2019 Canvi data antiguitat real a la nòmina. 

2019-
0799 

06/06/2019 
15:11 

1065/2019 Llicència escomesa en vorera C/ Padró, 37. 

2019-
0800 

07/06/2019 
8:42 

979/2018 Procés selectiu 1 plaça TÈCNIC MIG 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

2019-
0801 

07/06/2019 
13:02 

1401/2017 Llicència urbanística d'obres majors construcció 
complex funerari. 

2019-
0802 

07/06/2019 
13:09 

852/2018 Requeriments per danys a béns de propietat 
municipal  Danys a instal·lacions municipals 
(causats per accident de trànsit - informe NAT 
14/2018). 

2019-
0803 

07/06/2019 
13:10 

1220/2019 Ocupació de via pública per realització d'activitat 
d'aprenentatge respecte a conducció de vehicle a 
motor amb finalitat de pràctica esportiva. 

2019-
0804 

07/06/2019 
15:08 

1103/2015 Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació (MAIG 
2019). 

2019-
0805 

10/06/2019 
10:48 

1296/2019 Contractació PPO Agent cívic piscines. 

2019-
0806 

10/06/2019 
11:12 

1297/2019 Contractació PPO Agent cívic piscines. 

2019-
0807 

10/06/2019 
11:13 

1273/2019 Finalització programa temporal arquitecte 
municipal. 

2019-
08082 

10/06/2019 
12:16 

1083/2019 Llicència per instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsom Solar Profit Energi Services, S.L. 

2019-
0809 

10/06/2019 
13:56 

177/2019 Concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació 
temporal de superfície/s per la instal·lació de bar 
per la festa major d’estiu. 

2019-
0810 

10/06/2019 
14:11 

1276/2019 Cessió temporal d’objectes del Museu municipal 
a l’Escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages. 

2019-
0811 

10/06/2019 
14:15 

1226/2019 Canvi data antiguitat real a la nòmina. 

2019-
0812 

10/06/2019 
15:12 

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

2019-
0813 

10/06/2019 
15:18 

1277/2019 Petició deixar sense efectes acords sobre 
compatibilitat. 

                                                 
2 Diligència per fer constar que aquest decret és nul per manca de signatures dels titulars, i que 
correctamente reproduit en el decret 2019-0830 
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2019-
0814 

11/06/2019 
9:11 

1208/2019 Conveni en pràctiques. 

2019-
0815 

11/06/2019 
9:14 

1227/2019 Canvi data antiguitat real a la nòmina. 

2019-
0816 

11/06/2019 
12:04 

1309/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a 
l'expedient nº 1309/2019 de relació de factures, 
número de relació O/2019/109 

2019-
0817 

11/06/2019 
12:04 

967/2018 Aprovació de la certificació 1 i la corresponent 
factura, en relació a la instal·lació d’estacions de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics als Pol. 
Ind. de Casa Nova i Sant Isidre. 

2019-
0818 

11/06/2019 
12:04 

1127/2019 Aprovació de compensació de deutes amb XXX 
entre ingrés improcedent i quota de la llar 
d’infants. 

2019-
0819 

11/06/2019 
12:04 

1356/2018 Aprovació de les certificacions i factures en 
relació al contracte menor de les  “Obres de 
construcció de voreres 2018”. 

2019-
0820 

11/06/2019 
12:04 

1614/2017 Aprovació de la factura corresponent a l’execució 
de les obres per la instal·lació de sistemes de 
protecció dels accessos a la passarel·la del camí 
de les Brucardes. 

2019-
0821 

11/06/2019 
12:09 

752/2019 Decret d’anul·lació de liquidació. 

2019-
0822 

11/06/2019 
15:19 

1278/2019 Modificació 4a decret suport atenció al públic. 

2019-
0823 

11/06/2019 
15:20 

1228/2019 Canvi data antiguitat real a la nòmina. 

2019-
0824 

11/06/2019 
15:24 

1287/2019 Utilització Espai Públic Festa Infantil  Parc del 
Castell. 

2019-
0825 

11/06/2019 
15:27 

95/2019 Llicència urbanística de parcel·lació. divisió 
horitzontal edifici plurifamiliar. (c/ Jaume Balmes, 
74). 

2019-
0826 

11/06/2019 
16:36 

1215/2019 Constitució de l'Ajuntament (mandat 2019-2023) 
(PE 15-6-19) 

2019-
0827 

12/06/2019 
8:15 

1082/2019 Llicència instal·lació escomesa d'aigua potable 
Aigües de Manresa, S.A. 

2019-
0828 

12/06/2019 
8:17 

491/2019 Nomenament d’administrativa per superació 
procés selectiu. 

2019-
0829 

12/06/2019 
8:18 

493/2019 Nomenament d’administrativa per superació 
procés selectiu. 

2019-
0830 

12/06/2019 
12:26 

1083/2019 Llicència per instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsom Solar Profit Energi Services, S.L. 

2019-
0831 

12/06/2019 
12:39 

1225/2019 Canvi data antiguitat real a la nòmina. 

2019-
0832 

12/06/2019 
12:56 

1288/2019 Aprovació assistència a cursos i jornades de 
formació. 
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2019-
0833 

12/06/2019 
12:58 

2005/94 Pròrroga del termini de finalització d’obres. 

2019-
0834 

12/06/2019 
21:16 

472/2019  
Comunicació prèvia municipal per a espectacles 
públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari 

2019-
0835 

12/06/2019 
21:24 

764/2019 Aprovació acta de recepció. Eliminació de punts 
foscos (fase 1) Pineda de Bages. 

2019-
0836 

13/06/2019 
10:54 

791/2019 Aprovació de la factura de la Residència l’Onada 
pel servei de gestió de la residència i centre de 
dia corresponent al mes de maig. 

2019-
0837 

13/06/2019 
12:11 

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

2019-
0838 

13/06/2019 
14:13 

1292/2019 Nomenament interí per acumulació de tasques 
Educadora Llar Infants. 

2019-
0839 

13/06/2019 
14:17 

1289/2019 Còpia enunciats processos selectius. 

2019-
0840 

13/06/2019 
14:19 

501/2017 Emissió targeta del servei de recàrrega de 
vehicles elèctrics 025. 

2019-
0841 

13/06/2019 
14:23 

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

2019-
0842 

13/06/2019 
15:04 

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

2019-
0843 

13/06/2019 
15:07 

632/2019 Llicència urbanística d'obres majors per la 
construcció d'un atlet al edifici auxiliar a8 de la 
fabrica vermella del sector del Pont Nou Bages i 
canvi d'ús del edifici auxiliar A10. 

2019-
0844 

13/06/2019 
15:13 

1157/2019 Llicència per enderroc i neteja solar C/ Jacint 
Verdaguer 102-104. 

2019-
0845 

13/06/2019 
15:16 

1068/2019 Comunicació paviment pèrgola. 

2019-
0846 

13/06/2019 
15:16 

1262/2019 Llicència per modificar mur i col·locar porta C/ 
Arquitecte Gaudí, 20. 

2019-
0847 

13/06/2019 
15:22 

1688/2018 Ordres d'execució neteja i recuperació espai 
polígon 4 Comunitat Presbiteros. 

2019-
08483 

13/06/2019 
15:26 

1271/2019 Reconeixement d’antiguitat. 

2019-
0849 

13/06/2019 
15:27 

1217/2019 Incoació d’expedient disciplinari a treballador. 

2019-
0850 

13/06/2019 
16:16 

1315/2019 Conveni en pràctiques. 

                                                 
3 Diligència per fer constar núm. de procediment erroni i que ha estat modificat pel decret 2019-0910 
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2019-
0851 

14/06/2019 
9:47 

286/2016 Remuneració per la gestió del servei públic al 
concessionari per a diversos títols vinculats a les 
competències municipals en matèria de serveis 
funeraris. 

2019-
0852 

14/06/2019 
9:47 

503/2019 Bestretes de caixa fixa alcaldia i tresoreria 2019. 

2019-
08534 

14/06/2019 
9:49 

1331/2019 Expedients col·lectius de crèdits incobrables i 
tramesa de fallits per referència presentats per 
l'ORGT. 

2019-
0854 

14/06/2019 
12:01 

1214/2019 Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i 
altres realitzats durant el mes de maig (nòmina 
JUNY). 

2019-
0855 

14/06/2019 
12:22 

1104/2019 Resolució de procediment de reclamació de 
responsabilitat patrimonial de l'Administració 
Pública - 2019-E-RC-3172. 

2019-
0856 

17/06/2019 
13:39 

694/2019 Nomenament Treballadora Familiar funcionària 
per superació procés selectiu. 

2019-
0857 

18/06/2019 
7:37 

1338/2019 Aprovació assistència a cursos i jornades de 
formació. 

2019-
0858 

18/06/2019 
7:41 

1578/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor. Polígon 
Berga 2. 

2019-
0859 

18/06/2019 
7:42 

1031/2018 Llicència urbanística d'obres per la construcció 
d'un habitatge unifamiliar amb aparcament (.Av. 
de les Brucardes, parcel.la 14 )-Les Brucardes-.  

2019-
0860 

18/06/2019 
7:48 

1367/2016 Correcció d’errades materials en l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 4 de febrer i 
aprovació de certificació final de les obres del 
Projecte d’execució de la 1a fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del carrer Padró. 

2019-
0861 

18/06/2019 
7:50 

1534/2018 Reconeixement extrajudicial de pretensions de 
demandant. 

2019-
0862 

18/06/2019 
8:01 

1235/2019 Aprovació Festa major AVV Torruella, 2019 

2019-
0863 

18/06/2019 
8:03 

1350/2019 Pagament a justificar Treballs de reparació del 
vehicle tren turístic municipal fruit de la ITV 
efectuada a la màquina tractora i remolc. 

2019-
0864 

18/06/2019 
8:13 

397/2019 Aprovació pròrroga conveni amb AVV La 
Rosaleda, exercici 2019. 

2019-
0865 

18/06/2019 
8:20 

1236/2019 Autorització Festa Major La Rosaleda, 2019 

2019-
0866 

18/06/2019 
8:27 

1168/2019 Autorització Enramades carrer nou, 2019. 

2019-
0867 

18/06/2019 
8:30 

609/2019 Ordre d’execució adreçada als propietaris de les 
finques de Carretera de Santpedor número 22 i 
número 24, del terme municipal de Sant Fruitós 

                                                 
4 Diligència per fer constar que aquest decret conté un error en el peu de signatura 
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de Bages, degut a les plagues de processionària 
al nucli de Pineda de Bages. 

2019-
0868 

18/06/2019 
14:28 

1373/2019 Cartipàs municipal en matèries competència de 
l'alcalde (mandat 2019-2023). 

2019-
0869 

18/06/2019 
14:30 

1091/2019 Assignació funcions de Secretaria. 

2019-
0870 

18/06/2019 
14:33 

398/2019 Pròrroga subvenció nominativa a AVV Les 
Brucardes, exercici 2019. 

2019-
0871 

18/06/2019 
14:49 

1357/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació a 
Regidor. 

2019-
0872 

18/06/2019 
14:49 

1358/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidora 

2019-
0873 

18/06/2019 
14:49 

1359/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidor. 

2019-
0874 

18/06/2019 
14:49 

1362/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidor. 

2019-
0875 

18/06/2019 
14:49 

1361/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidor. 

2019-
0876 

18/06/2019 
14:49 

1360/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidora. 

2019-
0877 

19/06/2019 
10:23 

1363/2019 Finalització mandat 2015 - 2019. Liquidació 
Regidora. 

2019-
0878 

19/06/2019 
10:23 

1293/2019 Nomenament interí per substitució titulars 
vacances estiu 2019. 

2019-
0879 

19/06/2019 
10:27 

854/2019 Aprovació de l'acta de recepció per la instal·lació 
d'un sistema de reconeixement de matricules de 
vehicles a la via pública fase 2A (Nucli). 

2019-
0880 

19/06/2019 
10:31 

1372/2019 Instrucció elaboració pressupost i ordenances 
fiscals 2020. 

2019-
0881 

19/06/2019 
10:32 

1259/2019 Canvi ubicació lloc de treball. 

2019-
0882 

19/06/2019 
13:34 

1194/2019 Aprovació despesa de la nòmina corresponent al 
mes de JUNY 2019 i paga extraordinària estiu. 

2019-
0883 

19/06/2019 
15:56 

1374/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp. 
nº 1374 /2019 de relació de factures, número de 
relació O/2019/113. 

2019-
0884 

20/06/2019 
12:33 

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

2019-
0885 

20/06/2019 
13:01 

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

2019-
0886 

20/06/2019 
13:03 

1382/2015 Aprovació de les al·legacions i/o subsidiari recurs 
de reposició a formular a l’Informe de validació 
emès per la Unitat de Verificació de l’IDAE de 3 
de juny de 2019. 
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2019-
0887 

20/06/2019 
19:34 

1318/2019 Celebració festa infantil Parc El castell. 

2019-
0888 

21/06/2019 
14:04 

503/2019 Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de 
caixa fixa constituïda a favor de la Tresoreria 
municipal, del 8 d’abril al 10 de juny, així com el 
reconeixement de les obligacions resultants. 

2019-
08895 

21/06/2019 
14:43 

1373/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple 
municipal pel dia 27 de juny de 2019 (Cartipàs 
municipal (mandat 2019-2023). 

2019-
0890 

25/06/2019 
12:45 

1096/2019 Denegació de la sol·licitud d’inscripció com a veí 
al Padró Municipal d’Habitants. 

2019-
0891 

25/06/2019 
14:10 

1378/2019 Denúncies de transit relació 19032771. 

2019-
0892 

25/06/2019 
14:24 

816/2019 Aprovació del compte justificatiu de les bestretes 
de caixa fixa, constituïdes a favor del tècnic de 
Cultura i del tècnic de Brigada de l’1 al 31 de 
maig, així com el reconeixement de les 
obligacions resultants. 

2019-
0893 

25/06/2019 
14:29 

1373/2019 Deixar sense efecte el decret 2019-0889, de 
convocatòria del Ple de 27-6-19. 

2019-
0894 

25/06/2019 
14:37 

1071/2019 Llicència d'obra menor (tapar forat piscina). 

2019-
0895 

25/06/2019 
14:45 

1290/2019 Còpia de documentació. 

2019-
0896 

25/06/2019 
19:18 

1096/2019 Decret denegació alta padró. 

2019-
0897 

26/06/2019 
12:30 

1888/2018 Llicencia obra menor reforma interior ampliació 
activitat SISTEMES D'ORGANITZACIO S.A. 

2019-
0898 

26/06/2019 
12:31 

1263/2019 Llicència per arranjament terrassa Av. Sant Joan, 
81. 

2019-
0899 

26/06/2019 
12:32 

1143/2019 Llicència per reparació teulada C/ Josep 
Boixadera, 1. 

2019-
0900 

26/06/2019 
12:35 

1072/2019 Llicència construcció piscina i ordenació jardí. 

2019-
0901 

26/06/2019 
14:23 

160/2019 Aprovació del contracte menor per a la reposició i 
reforma de la instal·lació de climatització de les 
oficines de les àrees de Serveis Socials i Salut, i 
de Cultura, Esports i Ensenyament (C. Padró,72-
74 baixos). 

2019-
0902 

26/06/2019 
19:36 

406/2019 Aprovació pròrroga conveni a Elenc teatral dels 
pastorets, exercici 2019. 

2019-
0903 

27/06/2019 
13:09 

138/2016 Aprovació de la modificació i canvi de destí de la 
necessitat preacordada i formalitzada en el marc 
de les meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 

                                                 
5 Diligència per fer constar que aquest decret ha quedat sense efecte d’acord amb el decret 2019-0893 
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2019-
0904 

27/06/2019 
13:15 

270/2019 Ampliació gual 461 (reg. 2019-E-RC-606). 

2019-
0905 

27/06/2019 
14:09 

400/2019 Aprovació pròrroga conveni amb AVV Torruella, 
exercici 2019. 

2019-
0906 

28/06/2019 
9:12 

1415/2019 Autorització pas per terme municipal de 
VilaBTTorrada. 

2019-
0907 

28/06/2019 
9:13 

1418/2019 Autorització esportiva Rollerski. 

2019-
0908 

28/06/2019 
13:33 

211/2018 Conveni amb Consorci de Residus per prova pilot 
de recollida de rebuig amb contenidors tancats 
amb xip als nuclis de Torroella i Rosaleda. 

2019-
0909 

28/06/2019 
13:35 

1267/2019 Llicència cala per connexió escomesa d'aigua 
potable C/ Maragall, 27. 

2019-
0910 

28/06/2019 
13:37 

1271/2019 Reconeixement d'antiguitat. 

2019-
0911 

29/06/2019 
9:00 

1437/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp 
nº   /2019 de relació de factures, núm de relació 
O/2019/121. 

2019-
0912 

01/07/2019 
8:22 

1222/2019 Sobreseïment d'expedient sancionador de trànsit 
AD 0579. 

2019-
0913 

01/07/2019 
8:28 

1557/2018 Ordre d'execució d'obres als vorals de l'avinguda 
Girona (conducte sanejament PAIDOS). 

2019-
0914 

01/07/2019 
8:32 

1070/2019 Comunicació d'obra menor (reforma bany). 

2019-
0915 

01/07/2019 
8:35 

1192/2019 Comunicació d'obra menor (obrir finestra i posar 
persianes C/ de la Caça, 7). 

2019-
0916 

01/07/2019 
8:47 

136/2018 Modificació no substancial de llicència ambiental 
(sal vesta iberia, sl). 

2019-
0917 

01/07/2019 
10:45 

177/2019 Adjudicació de la concessió de llicència d’ús 
privatiu per l’ocupació temporal de superfície/s 
per la instal·lació de bar per la festa major d’estiu. 

2019-
0918 

01/07/2019 
10:53 

1077/2019 Aprovació de la llista provisional d’admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal i dates per 5 
llocs de treball al Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició). 

2019-
0919 

01/07/2019 
14:02 

1097/2019 Comunicació instal·lació fotovoltaica autoconsum 
habitatge C/ Montcau, 4. 

2019-
0920 

01/07/2019 
14:04 

77/2019 Ordres d'execució adequació parcel.la Avinguda 
Montserrat, 2. 

2019-
0921 

01/07/2019 
14:05 

1144/2019 Llicència per reparació de bany C/ Casajoana, 2 
1r 1a. 

2019-
0922 

01/07/2019 
14:06 

1059/2019 Comunicació reforma bany i cuina C/ Monturiol, 
23 2n 2a. 

2019-
0923 

01/07/2019 
14:07 

1141/2019 Llicència obertura rasa per desplaçament cable 
baixa tensió C/ Vallcebre 13-19. 
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2019-
0924 

01/07/2019 
14:09 

1060/2019 Comunicació acabat arrebossat façana i teules C/ 
Riu d'Or, 20 

2019-
0925 

01/07/2019 
14:10 

1261/2019 Llicència treballs reparació junta canal immoble 
C/ Ensija, 135. 

2019-
0926 

01/07/2019 
14:12 

1191/2019 Llicència per escomesa gas natural per 
subministrament a nous abonats C/ Sallent, 26. 

2019-
0927 

01/07/2019 
14:13 

1397/2019 Llicència estesa línia elèctrica C/ Bon Temps, 18 

2019-
0928 

01/07/2019 
14:14 

1323/2019 Llicència cala escomesa d'aigua Av. Pla de 
Bages, 23 edifici 25 Pineda de Bages. 

2019-
0929 

01/07/2019 
14:16 

1297/2019 Contractació PPO d'Agent cívic piscines. 

2019-
0930 

01/07/2019 
14:19 

1142/2019 Llicència obertura rasa recuperar cable i 
connectar caixa C/ Collbaix. 

2019-
0931 

01/07/2019 
14:21 

1066/2019 Llicència actuació façana principal Av. Bertrand i 
Serra, 15. 

2019-
0932 

01/07/2019 
14:23 

1158/2019 Llicència per rehabilitar bany en planta baixa C/ 
Esports, 13 

2019-
0933 

02/07/2019 
8:19 

1330/2019 Jubilació parcial de treballador. 

2019-
0934 

02/07/2019 
8:49 

1483/2018 Modificació del Projecte de condicionament de 
pista esportiva de Pineda i del contracte per a 
l’execució de les obres. 

2019-
0935 

02/07/2019 
8:56 

1319/2019 Llicència manteniment, neteja i altres nau C/ Els 
tres salts, 15 nau 20. 

2019-
0936 

02/07/2019 
9:01 

433/2019 Resolució reclamació de responsabilitat 
patrimonial (reg. 2019-E-RC-1020). 

2019-
0937 

02/07/2019 
9:03 

1669/2018 Renuncia parada mercat Sant Frutiós de Bages. 

2019-
0938 

02/07/2019 
9:06 

1188/2019 Llicència per cala connexió escomesa d'aigua 
potable i clavegueram C/ Vent, 7. 

2019-
0939 

02/07/2019 
9:10 

1325/2019 Comunicació reforma façana C/ Sallent, 22 

2019-
0940 

02/07/2019 
9:12 

1321/2019 Comunicació manteniment, neteja i altres nau C/ 
Camí del Grau, 15 nau 1. 

2019-
0941 

02/07/2019 
9:20 

1433/2019 Denúncies de trànsit relació 19035220. 

2019-
0942 

02/07/2019 
9:32 

1145/2019 Llicència per construcció barbacoa C/ Major, 12. 

2019-
0943 

02/07/2019 
9:45 

1381/2019 Reconeixement serveis previs en altres 
administracions. 

2019-
0944 

02/07/2019 
9:53 

1335/2019 Decret autorització Corretasques 2019. 

2019-
0945 

02/07/2019 
11:35 

214/2019 Comunicació per obres reforma interior local. 

2019-
0946 

02/07/2019 
11:36 

1689/2018 Ordre d'execució per adequació terreny per 
abonament de runa i altres. 
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2019-
0947 

02/07/2019 
11:38 

1156/2019 Llicència per modificació zona cabines exterior 
ITV. 

2019-
0948 

02/07/2019 
11:44 

1190/2019 Llicència per manteniment, neteja i altres nau C/ 
Tines, 16 nau 1. 

2019-
0949 

02/07/2019 
14:32 

1320/2019 Llicència manteniment, neteja i altres nau C/ 
Tines, 32 nau 9. 

2019-
0950 

02/07/2019 
14:41 

1057/2019 Llicència ampliació xarxa de gas C/ Casajuana, 2 

2019-
0951 

02/07/2019 
14:45 

463/2019 Llicència urbanística de legalització d'obres (c/ St. 
Sebastià, 13 al nucli). 

2019-
0952 

02/07/2019 
14:46 

1283/2019 Atorgament de llicència de gossos potencialment 
perillosos. 

2019-
0953 

02/07/2019 
15:19 

1699/2018 Multes trànsit 2018 - remesa 18051448. 

2019-
0954 

02/07/2019 
18:33 

1410/2019 Conformitat de subhasta LA FERRETA SL. 

2019-
0955 

02/07/2019 
18:50 

872/2019 Aprovació d’imposició de penalitat a l’empresa 
proposada com adjudicatària i formular 
requeriment de documentació al licitador 
classificat en segon lloc. 

2019-
0956 

03/07/2019 
8:04 

1373/2019 Delegacions per absència de l'alcalde per 
vacances (agost 2019). 

2019-
0957 

03/07/2019 
17:42 

1181/2019 Atorgament de llicència de gossos potencialment 
perillosos. 

2019-
09586 

03/07/2019 
17:44 

1039/2018 Instal·lació de parada en període de prova (reg. 
2018-E-RC-3880). 

2019-
0959 

03/07/2019 
17:46 

1365/2019 Autorització vermut Santfreetrònic 2019. 

2019-
0960 

03/07/2019 
17:47 

1004/2019 Denúncies de trànsit relació 19024314. 

2019-
0961 

04/07/2019 
10:54 

817/2017 Al·legacions a l’aprovació inicial del Pla director 
urbanístic de les Vies blaves. 

2019-
0962 

04/07/2019 
10:58 

947/2018 Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes Capítol 01.26 “àmbit de l’espai 
exterior enfront a l’escola” contingut en el 
Projecte executiu de la primera fase de les obres 
de reurbanització del carrer Padró. 

2019-
0963 

04/07/2019 
11:14 

1640/2017 LLICENCIA URBANISTICA PER SEGRAGACIO 
DE PARCEL.LA. 

2019-
0964 

04/07/2019 
11:17 

1486/2017 Llicència Ambiental d'activitat de Gestió de 
Residus. 

2019-
0965 

04/07/2019 
11:18 

465/2018 Modificació no substancial de la Llicència 
ambiental de FARMABAN, SA. 

2019-
0966 

04/07/2019 
11:22 

1444/2019 Aprovació d'endós, aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i ordenació de 

                                                 
6 Diligència per a fer constar que aquest decret està duplicat. El correcte és el 2019-0937 
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pagaments corresponents a l'exp. nº 1444/2019 
de relació de factures O/2019/114. 

2019-
0967 

04/07/2019 
11:22 

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

2019-
0968 

04/07/2019 
11:22 

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

2019-
0969 

04/07/2019 
11:22 

277/2019 Liquidació Servei Teleassistència mes de Juny. 

2019-
0970 

04/07/2019 
11:22 

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

2019-
09717 

04/07/2019 
11:23 

1194/2019 Aprovació despesa de la nòmina corresponent al 
mes de JUNY 2019 i paga extraordinària estiu. 

2019-
0972 

04/07/2019 
11:23 

1588/2017 Aprovació de la certificació número 9 i la 
corresponent factura, en relació a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37. 

2019-
0973 

04/07/2019 
11:24 

1163/2019 Aplicació recomanació APDCat sobre identificació 
dels interessats del procediment administratiu en 
cas de publicació. 

2019-
0974 

04/07/2019 
12:44 

1377/2019 Accés informació pública - Decrets Nomenaments 
Funcionaris de Carrera. 

2019-
0975 

04/07/2019 
12:46 

1061/2019 Llicència caseta camí de Viladordis s/n partida de 
la teuleria XXX. 

2019-
0976 

04/07/2019 
12:49 

386/2017 Llicència d’obres per a construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat. 

2019-
0977 

04/07/2019 
12:51 

610/2019 Aprovació convocatòria i bases concurs-oposició 
SERGENT i CAPORAL PROMOCIÓ INTERNA. 

2019-
0978 

04/07/2019 
13:20 

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

2019-
09798 

04/07/2019 
13:24 

1373/2019 1ª modificació Cartipàs municipal (mandat 2019-
2023). 

2019-
0980 

04/07/2019 
14:44 

1461/2019 Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp 
nº   /2019 de relació de factures, núm de relació 
O/2019/128. 

2019-
0981 

04/07/2019 
15:26 

1068/2018 Subvenció a entitat Niu de petjades. 

2019-
0982 

04/07/2019 
18:11 

1466/2019 Modificació de crèdit 14/2019 transferència de 
crèdit dintre el mateix grup de funció. 

                                                 
7 Diligència per fer constar que el punt 4 de la part expositiva conté una referència a la delegació de la 
competència no actualitzada. 
8 Diligència per a fer constar que aquest decret ha estat esmenat pel decret 2019-1000 
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2019-
0983 

04/07/2019 
18:14 

534/2019 Constitució de les comissions per a 
l’esdeveniment de Sant Fruitós de Bages de l’Any 
Lluís Espinal 2020. 

2019-
0984 

04/07/2019 
18:15 

1373/2019 Convocatòria de la sessió extraordinària 
d'aprovació del Cartipàs municipal (mandat 2019-
2023). 

2019-
0985 

04/07/2019 
18:17 

429/2019 Llicències de tinença i conducció d'animals 
potencialment perillosos. 

2019-
0986 

05/07/2019 
11:55 

160/2019 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut reforma de 
la instal·lació de climatització de les oficines de 
les àrees de Serveis Socials i Salut, i de Cultura, 
Esports i Ensenyament. 

2019-
0987 

05/07/2019 
12:47 

1470/2019 Activitats Joves Actius SF FME 2019. 

2019-
0988 

09/07/2019 
13:35 

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

2019-
0989 

09/07/2019 
13:35 

1355/2018 Aprovació certificacions i respectives factures, 
corresponents a les obres de condicionament de 
la zona esportiva fase 5 (grades) i pavimentació 
de la zona de jocs a la Rosaleda. 

2019-
0990 

09/07/2019 
13:35 

890/2019 Aprovació 1a certificació i factura de l'arranjament 
de la vorera del carrer principal de la Rosaleda. 

2019-
0991 

09/07/2019 
14:29 

39/2017 Sol·licitud de certificats FNMT de representació 
d'ens per a la recepció de notificacions adreçades 
a l'Ajuntament. 

2019-
0992 

09/07/2019 
14:40 

1442/2019 Nomenament agent policia local. 

2019-
0993 

09/07/2019 
14:44 

1189/2016 Devolució de garantia definitiva corresponent al 
contracte de les obres contingudes en el 
document tècnic anomenat “Construcció d’un 
parc infantil, i actuacions de millora de 
pavimentació i jardineria de diferents parcs 
infantils existents”. 

2019-
0994 

09/07/2019 
14:45 

1039/2018 Participació mitjançant instal·lació de parada en 
període de prova (reg. 2018-E-RC-3880). 

2019-
0995 

10/07/2019 
9:23 

1327/2019 Comunicació reparació paviment accés cotxera 
C/ Pica d'Estats, nau 75. 

2019-
0996 

10/07/2019 
9:40 

1479/2019 Denúncies relació 19035676. 

2019-
0997 

10/07/2019 
10:01 

1379/2019 Emissió d'informe de declaració com a pis turístic 
(C/ Padro, 19,1er i  2n). 

2019-
0998 

10/07/2019 
10:09 

1373/2019 Ubicació dels regidors a la sala de plens (previ a 
la revisió per la Junta de Portaveus). 

2019-
0999 

10/07/2019 
13:58 

105/2018 Aprovació de la factura corresponent al 25% del 
Lot 1 elaboració del cens de parcel·les en estat 
deficitari (pròrroga contracte). 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 34 de 129 

 
 

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 

2019-
1000 

10/07/2019 
14:21 

1373/2019 Correcció d’errades detectades al decret 2019-
0979 de 4 de juliol de 2019. 

 
  
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
3. ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1. Aprovació del projecte museogràfic de la plata baixa del Museu municipal 
ubicat al carrer Padró 6-8 (EXP. 1058/2019) 
 
Primer. El dia 12 d’abril de 2017 es va aprovar definitivament el servei públic de Museu 
municipal de Sant Fruitós de Bages on l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
municipalitzava el museu de Sant Fruitós de Bages ubicat a la rectoria vella de la plaça 
de l’Església i que havia estat creat, ampliat i gestionat per l’entitat cultural sense ànim 
de lucre Col·lectiu de Recerca Història. 
 
Segon. El dia 27 d’octubre de 2017 es signa el contracte d’arrendament de la planta 
baixa i primer pis ubicat al carrer Padró 6-8 per destinar-lo a museu municipal i donar un 
impuls a la promoció del patrimoni local. L’arrendament de l’immoble té una vigència de 
15 anys i 15 anys més si l’Ajuntament ho vol. 

Tercer. El 21 de maig de 2018 s‘aprova el contracte menor de servei per la redacció del 
projecte per l’adequació de la planta baixa i primera per donar compliment a la normativa 
a establiments de pública concurrència. La Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el passat 21 de març de 2019 va acordar adjudicar a l’empresa Serveis Integrals 360 
Plus, SL el contracte per a l’execució de les obres contingudes a la fase 1 del “Projecte 
per l’adequació de la planta baixa i primera com a Museu municipal de l’immoble situat 
al carrer Padró, 6-8”. 
 
Quart. En data 11 de novembre de 2018 s’aprova el contracte menor per la redacció 
d’un projecte museogràfic a l’empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació per la 
planta baixa de l’immoble ubicat al carrer padró 6-8, per tal de poder crear un discurs 
museístic dins de l’àmbit del vi i la vinicultura a la comarca del Bages.  
 
Cinquè. En data 1 de juliol de 2019 Grup Transversal Cultura i Comunicació presenten 
el projecte museogràfic de la planta baixa del museu municipal de Sant Fruitós de Bages 
amb un pressupost d’execució per contracte del qual ascendeix a 47.723,85€ sense IVA, 
57745.85€ (21% IVA inclòs). 
 
Sisè. Vist l’informe de l’enginyer municipal i la tècnica de l’arxiu on informen 
favorablement del projecte presentat per Grup Transversal Cultura i Comunicació, el 
qual s’adjunta en l’annex del present acord.  
 
Setè. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació de les 
obres ordinàries. 
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Vuitè. Atès que les actuacions a executar són d’instal·lacions complementàries en un 
edifici arrendat a l’Ajuntament, l’aprovació de la citada documentació tècnica es sotmet 
al procediment disposat a l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Novè. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències  atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’ article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i atenent al que 
disposa l’article 175 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens 
locals. 
 
Desè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-868  
- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, de conformitat amb l’article 37.6 del ROAS, el Projecte Museogràfic de 
la planta baixa del Museu de Sant Fruitós de Bages situat al carrer Padró 6-8, redactat 
per l’empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 47.723,85€ sense IVA, 57745.85€ (21% IVA inclòs). 
 
Segon. Notificar el redactor del projecte, serveis tècnics municipals, l’àrea de 
contractació i intervenció.  
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
ANNEX:  
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4. ÀREA DE SECRETARIA 
 
4.1 Aprovar el compromís d’ingrés corresponent a la subvenció de la Generalitat 
per a atendre les despeses del Jutjat de pau (EXP. 1495/2019) 
 
1.- Per resolució JUS/161/2019 de 5 de juny (DOGC núm. 7900 de 19/06/2019, 
s’atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de 
pau per a l’any 2019, corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el 
seu tram poblacional, l’import de 4.650 €. D’acord amb el que preveu aquesta resolució 
l’atorgament d’aquest import es fa a la bestreta de la totalitat i s’haurà  de justificar la 
destinació de l’import rebut d’acord amb el model normalitzat que es trobarà disponible 
al portal EACAT. El termini per presentar la documentació de justificació finalitza el dia 
30 d’abril de 2020. 
 
2.- Respecte de la subvenció de l’any 2018, ell recull estadístic d’activitat de l’any 2018 
del Jutjat de pau, junt amb el certificat de justificació de la despesa, va ser tramés al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través del portal EACAT, en 
data 16 d’abril de 2018, tal com consta a l’expedient 861/2018. 
 
3.-  Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Número de Decret: 868 
- Publicació al BOP el 05/07/2019 

 
Es proposa adoptar els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el compromís d’ingrés a incorporar a l’aplicació pressupostària de 
2019, 45080 Altres subvencions Generalitat, de la quantitat de 4.650 €  corresponents a 
la subvenció 2019, atorgada a aquest ajuntament per  la resolució esmentada a la part 
expositiva, amb destí a coadjuvar a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de 
Pau. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la tresoreria per al seu coneixement i efectes 
 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
5.1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de serveis locals d’ocupació 
(Xarxa Xaloc) (EXP. 1347/2019) 
 
1. En data 13 de juny de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gerència 
de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, fa públic 
que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de maig de 
2019, s’ha aprovat l’actualització del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de 
serveis locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) i del model d’adhesió a la Xarxa. 
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Aquest Protocol disposa, entre altres, que: 
 
“- Els Serveis Locals d’Ocupació (en endavant SLO), que han anat creant-se a nivell 
local per fer front a les necessitats i demandes de les persones i de les empreses en 
l’àmbit de mercat de treball. 
 
-Els SLO en el marc de la Xarxa XALOC, han esdevingut autèntics referents locals de 
les polítiques de foment de l’ocupació i millora de la competitivitat de les empreses, 
formant part d’un sistema públic local d’ocupació que promou el desenvolupament 
econòmic local. 
 
- La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, 
formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un 
SLO i que s’hi adhereixin mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. 
 
-Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la Xarxa 
XALOC, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació 
de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
 
-Són destinataris del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc), els ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants, 
consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències pel desenvolupament local, 
entitats municipals descentralitzades i comunitats de municipis de la demarcació de 
Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
- Per ser membre de la Xarxa XALOC, les entitats locals han de disposar d’un SLO, que 
presti serveis d’atenció a les persones i a les empreses, de forma continuada, per 
treballar la intermediació laboral. 
 
- Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa XALOC hauran d’aprovar, per part 
de l’òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts 
en el model que s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la a la Diputació de 
Barcelona.” 
 
2. Per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0291 en data 11 de març de 2016 es va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc). (Exp. 285/2016). 
 
3. L’Ajuntament, tanmateix, compleix el requisits per ser membre de la Xarxa XALOC, 
ja que disposa d’un SLO, que presta serveis d’atenció a les persones i a les empreses, 
de forma continuada, per treballar la intermediació laboral a que fa referència la clàusula 
5.2  del Protocol d’adhesió. 
 
4. És d’interès de l’Ajuntament donar continuïtat a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc) i així participar en els seus objectius i finalitats.  
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Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a l’adopció d’aquest 
acord, en virtut de la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: alcalde  
- Data de delegació: 18.6.2019 
- Número Decret: 2019-868  
- Publicació al BOPB: 5.7.2019  
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Regidora de promoció econòmica, elevi 
a la Junta de Govern Local els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a la Xarxa de 
serveis locals d’ocupació (Xarxa Xaloc), i formalitzar-la tal com el Protocol d’adhesió 
estableix. 
 
Segon.- Designar a  la Sra. Susana Garrido Ocaña–Tècnica d’ocupació-, com referent 
tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que actuarà com a interlocutor amb 
l’Àrea de Desenvolupant Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la persona designada i comunicar-ho a l’Àrea de 
Desenvolupant Econòmic Local de la Diputació de Barcelona (Servei de Mercat de 
Treball). 
 
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.   

 
 
5.2. Resolució de la convocatòria per adjudicar autoritzacions per a l’exercici de 
venda no sedentària als mercats setmanals (EXP. 1121/2019) 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de maig de 2019, va aprovar les 
bases i la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no 
sedentària en els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torroella de 
Baix. El termini de presentació de sol·licituds, de 20 dies naturals, es va iniciar 
l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de 
Província, al tauler d’anuncis i  la web de l’Ajuntament. 
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2. Publicades les bases i la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, en 
el de la seu electrònica de la web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 29/05/2019 i una vegada finalitzat el termini de presentació 
de sol·licituds (18/06/2019), resulta precís seguir la tramitació prevista en les 
bases que regeixin la convocatòria. 
 

Dintre del termini, únicament, han presentat declaració responsable del participant en 
la convocatòria aquells paradistes que disposaven d’autorització temporal fins a la 
resolució de la present convocatòria: 
 
Paradistes Mercat Sant Fruitós. 
 
- (exp. 1469/2018) XXX.  Grup 2. Textil moda, equipaments de la persona i de la llar.  
 
- (exp. 1039/2018)  XXX. Grup 2. Equipament de la persona i de la llar (Marroquineria, 
bosses, bijuteria, perfumeria). En data 18 de juny de 2019 (registre d’entrada 2019-E-
RC-3950) XXX, presenta una instància en la qual demana es li doni de baixa el lloc de 
venda ambulant dedicat a bijuteria als mercats dels dimarts a Sant Fruitós de Bages. 
 
- (exp. 1669/2018)  XXX.     Grup 1. Alimentació.  En data 25 de juny de 2019 (registre 
d’entrada 2019-E-RC-4148) XXX, presenta una instància en la qual demana es li doni 
de baixa el lloc de venda ambulant de la parada dels mercats dels dimarts de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Paradistes Mercat Torruella . 
 
- (exp. 1669/2018) XXX.       Grup 1. Alimentació 
 
- (exp. 1728/2018) XXX. Grup 2. Textil moda, equipaments de la persona i de la llar. 
 
-(exp.1737/2018) XXX.           Grup 1. Alimentació (pollastres i conills mitjançant camió i 
remolc de rostisseria). 
 
- (exp. 644/2019) XXX.      Grup 1. Alimentació 
 
- (exp. 928/2019 XXX.    Grup 2. Textil moda, equipaments de la persona i de la llar. 
 

3. L’apartat 3. Instrucció del procediment de l’esmentat annex estableix que, per 
formular la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals hauran 
d’emetre informe valorant les sol·licituds degudament presentades, i sempre 
tenint en compte les disponibilitats de l’ajuntament, d’acord amb els criteris 
definits en l’apartat 5. Criteris de valoració d’aquest annex.  

 
El número de sol·licituds presentades es inferior al numero de llocs de vendes a 
adjudicar en  cadascuna de les tipologies: 
 
Mercat de Sant Fruitós:  
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Grup 1. Alimentació: 8  parades. Ocupades 3. Ofertades  5. 
 
Grup 2. Textil moda, equipament de la persona i la llar: 13 parades. Ocupades 1. 
Ofertades 12.  
 
Mercat de Torroella de Baix: 
 
Grup 1. Alimentació: 5 parades. Ocupades 1. Ofertades 4. 
 
Grup 2. Textil moda, equipament de la persona i la llar: 8 parades. Ocupades 0. 
Ofertades 8. 
 
Per això, en aplicació de allò establert en els apartats 10 i 11 les bases complementàries 
aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de maig de 2019,  no 
serà necessari reunir a la Comissió tècnica per valorar les sol·licituds presentades ni 
aplicar els criteris de valoració, atorgant-se directament l’autorització al únic sol·licitant.  
 

4. D’acord amb l’apartat 6. Resolució del procediment, de l’annex de l’ordenança 
municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària, la resolució 
del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local que serà qui atorgui 
les corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança 
reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sant Fruitós de Bages. 

 
5. L’instructor del procediment proposa a la Regidora de serveis econòmics, 

responsable dels mercats, elevi a la Junta de Govern Local, els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Adjudicar autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat 
setmanal de Sant Fruitós de Bages als paradistes:  
 
- XXX. NIF XXX. Parada de 6 ml.  Tipologia del producte: Grup 2. Textil moda, 
equipaments de la persona i de la llar.  
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: 15 anys 
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24//052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016). 
 
SEGON.- Adjudicar autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat 
setmanal de Torroella de Bages als paradistes:  
- XXX. DNI/NIF XXX. Parada de 6 ml.  Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació.  
- XXX. DNI/NIF XXX. Parada de 6  ml. Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació 
(pollastres i conills mitjançant camió i remolc de rostisseria). 
- XXX. DNI/NIF XXX. Parada de 6.ml.  Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació. 
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- XXX. DNI/NIF XXX.  Parada de 9 ml.  Tipologia del producte: Grup 2. Textil moda, 
equipaments de la persona i de la llar.  
- XXX. DNI/NIF XXX. Parada de 3 ml.  Tipologia del producte: Grup 2. Textil moda, 
equipaments de la persona i de la llar 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: 15 anys 
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24//052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) 
Notificar el present acord a l’interessat 
 
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.   

 
 
6. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
 
6.1. Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent de la 
policia local per concurs de mobilitat horitzontal (EXP. 1409/2018) 
 
Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 30 de maig de 2019, 
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent 
de la policia local per concurs de mobilitat horitzontal, en no haver superat el procés 
selectiu cap dels aspirants presentats. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2019 

- Número de Decret: 868 
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- Publicació al BOPB: 5.07.2019 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent de la 
policia local per concurs de mobilitat horitzontal, pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
6.2. Aprovació bases específiques d’un procés selectiu d’una plaça de Tècnic 
Superior Arquitecte per a l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages (EXP. 1440/2019) 
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Per tal de poder realitzar les corresponents convocatòries de les places incloses 
a l’esmentada oferta pública, s’han redactat unes bases reguladores específiques per a 
l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.   
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Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
 
 
ANNEX I 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE. 
 
Identificació de la plaça: Arquitecte/a 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça 
d’arquitecte/a, del grup de classificació A, subgrup A1, Escala d’Administració Especial, 
subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es regirà 
per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: llicenciatura en arquitectura o titulació universitària de grau en 
arquitectura, o el títol que habiliti per l’exercici d’aquesta professió regulada, 
segons estableixen les directives comunitàries, al finalitzar el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-
se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En 
cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre 
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

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

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

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer dels 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 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 15.08.2019. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos 
 
Temari específic: 
 

1. El sistema de fons de l’ordenament urbanístic a Catalunya 

2. Regulació a la Constitució espanyola que incideix sobre urbanisme.  

3. Principals pronunciaments del Tribunal Constitucional que afecten l’urbanisme.  

4. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Estatut de la propietat 

immobiliària. Situacions bàsiques del sòl. Actuacions de transformació 

urbanística.  

5. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Règim de valoracions.  

6. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Expropiacions i responsabilitat 

patrimonial.  

7. Ordenació territorial i urbanisme. Legislació sobre ordenació territorial i 

planificació territorial.  

8. El Pla territorial parcial de les comarques centrals. Altres planejaments territorials 

amb incidència sobre el municipi de Sant Fruitós de Bages.  

9. Grup normatiu de l’urbanisme a Catalunya: normes amb rang de llei i reglaments.  

10. La potestat urbanística: contingut i competències.  

11. Règim urbanístic del sòl: classificació, qualificació i delimitació.  

12. Règim del sòl urbà.  

13. Règim del sòl urbanitzable.  
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14. Actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.  

15. Els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.  

16. La catalogació de masies i cases rurals. Les actuacions admissibles en aquestes 

construccions i el seu règim d’autorització.  

17. Actuacions  urbanístiques relacionades amb activitats ramaderes.  

18. Sistemes urbanístics. Distinció entre sistemes locals i generals. Habitatges 

dotacionals.  

19. L’obtenció dels sistemes urbanístics. L’obtenció anticipada.  

20. Els usos provisionals del sòl.  

21. El sistema de planejament urbanístic: estructura i relacions entre plans.  

22. El planejament director urbanístic.  

23. El Pla d’ordenació urbanística municipal. Funció i continguts.  

24. El Pla d’ordenació urbanística municipal: documents i tramitació.  

25. El planejament derivat urbanístic. Tipus de pla. Contingut. Documents. 

Tramitació.  

26. La tramitació del planejament urbanístic.  

27. L’avaluació ambiental estratègica aplicada al planejament urbanístic.  

28. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya en matèria 

d’urbanisme. Les atribucions dels diferents òrgans.  

29. Silenci administratiu en matèria de planejament i subrogació autonòmica en les 

competències municipals en matèria d’urbanisme.  

30. Revisió i modificació del planejament urbanístic.  

31. Vigència i eficàcia dels plans. Els seus efectes.  

32. Estàndards urbanístics. Concepte i enumeració dels legalment vigents. Les 

reserves per a habitatge protegit.  

33. Les situacions de fora d’ordenació i els usos i volums disconformes.  

34. La iniciativa particular i el planejament urbanístic.  

35. Legislació sobre carreteres. La seva incidència sobre l’urbanisme.  

36. Legislació sobre aigües. La seva incidència sobre l’urbanisme.  

37. Legislació aeronàutica. La seva incidència sobre l’urbanisme. El Pla director 

urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.  

38. La legislació agrària forestal. La seva incidència sobre l’urbanisme.  

39. La legislació sobre patrimoni cultural. La seva incidència sobre l’urbanisme.  

40. Legislació sobre telecomunicacions. La seva incidència sobre l’urbanisme.  

41. La gestió urbanística. Gestió integrada i gestió aïllada. La seva relació amb les 

actuacions de transformació urbanística. Els polígons d’actuació urbanística.  

42. Els instruments de gestió urbanística. Classes i tramitació.  

43. Els projectes de reparcel·lació. Contingut i efectes.  

44. Els projectes d’urbanització. Contingut i documents. Els projectes d’urbanització 

complementaris.  
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45. L’expropiació urbanística. Supòsits. Procediments, especial consideració de la 

taxació conjunta.  

46. L’expropiació urbanística per ministeri de la llei. Les concessions en 

l’expropiació.  

47. L’ocupació directa.  

48. Els sistemes d’actuació urbanística: la reparcel·lació.  

49. Les modalitats de compensació bàsica, compensació per concertació, 

cooperació i els sectors d’urbanització prioritària.  

50. El patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

51. Llicències urbanístiques. Comunicacions urbanístiques.  

52. Parcel·lacions i declaracions d’innecessarietat de parcel·lació.  

53. Ordres d’execució i declaracions de ruïna.  

54. La protecció de la legalitat urbanística. Restauració de la legalitat, rescabalament 

de danys i perjudicis i procediment sancionador.  

55. Els delictes contra la ordenació del territori i el medi ambient.  

56. El Registre de la Propietat i l’urbanisme. Actes inscribibles i títols per a la 

inscripció.  

57. La inscripció dels projectes de reparcel·lació.  

58. Constància al Registre de la Propietat de les actuacions de protecció de la 

legalitat urbanística. 

59. Les actuacions urbanístiques desenvolupades per les administracions públiques.  

60. Els projectes d’obres. Obres municipals ordinàries i d’urbanització. Contingut.  

61. Avantprojectes, supervisió de projectes, replanteig i comprovació del replanteig. 

Contingut tècnic i funcions.  

62. La tramitació dels projectes d’obra municipal ordinària. 

63. Revisions i modificacions de projectes d’obra municipal ordinària. Els projectes 

complementaris.  

64. La contractació de serveis aplicada a la redacció de projectes i a la direcció 

facultativa d’obres.  

65. Els agents de l’edificació. Competències i responsabilitats. La seva aplicació a 

les obres municipals. 

66. Competències dels professionals relacionats amb l’urbanisme, l’arquitectura i 

l’enginyeria.  

67. Les concessions aplicades als sistemes urbanístics.  

68. L’habitatge de protecció oficial.  

69. El dret de superfície a la legislació sobre règim del sòl i rehabilitació urbana i la 

legislació civil catalana. Especial consideració de la seva aplicació a les 

actuacions municipals en matèria de sòl i habitatge.  

70. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de 

Bages. Model territorial. Àmbits de creixement. Zones residencials. Zones 

industrials.  
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71. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de 

Bages. Potencials de creixement. El sòl no urbanitzable.  

72. El patrimoni cultural arquitectònic de Sant Fruitós de Bages. El conjunt de Sant 

Benet de Bages.  

 
7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
7.1. Desestimació d’al·legacions amb imposició de sanció per infracció de la 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 
1280/2019) 
 

1. En l’expedient sancionador per infracció de les normes de trànsit i circulació de 
vehicles, a les persones interessades van formular al·legacions. 

 
Expedient           Nom de l’infractor                   Infracció                     Sanció/Multa 
1900000192     XXX           RGC. 94.02 A 32          200,00€ 
 

2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, dels informes dels agents 
denunciants i de la resta de qüestions que es desprenen del, propi expedient  
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes: 

 
“ Expedient 1900000192 Sol·licita li sigui retirada la denuncia pels següents motius: 
 
         [...] -En data 31/05/2019 se’m va denúnciar per estacionar el vehicle en carril o part 
de la via reservada exclusivament per al servei de determinats usuaris (estacionar en 
plaça de càrrega de vehicles elèctrics).  - En el meu cas jo no vaig estacionar el vehicle, 
només vaig ger una parada breu, sense baixar del cotxe per a poder rebutjar un trucada 
insistent.  – Els agents es trovaben a uns 70 metes, aproximadament i no em van 
demostrar amb cap fotografia que jo no hi era el cotxe, jo només vaig fer una parada per 
a rebutjar la trucada insistent.[...] 
 
L’informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats: 
 
       [...] Amb data 31 de maig el Caporal denunciant es trobava realitzant un control de 
compliment dels llums vermells no intermitents de semàfors a la Carretera de Vic [...] A 
uns metres de distància es va habilitar una zona de seguretat on la patrulla aturava els 
vehicles infractors [...] Donat que des de La posició de l'agent de policia denunciant era 
possible visualitzar també les infraccions d'estacionament produïdes a la zona 
reservada exclusivament per vehicles de càrrega elèctrica, es va donar avis a la patrulla 
de totes les infraccions detectades en aquest sentit. En aquest cas el conductor del 
vehicle l'havia abandonat i aquest fet va ser clarament apreciat per l'agent denunciant. 
És cert que els agents es trobaven a certa distància [...] el més cert és que el Caporal 
1070, com a denunciant, es trobava a una distància màxima suficient com per comprovar 
que es donaven tots els requisits per a considerar una infracció d'estacionament com la 
denunciada i visualitzar clarament com el conductor baixava del seu vehicle i per tant, 
l'estacionava.[...] 
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Les infraccions notificades no han estat desvirtuades per les persones notificades. Basen 
les seves al·legacions en la existència de causes justificades per la comissió de la 
infracció. 
 
A aquest respecte cal dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional 
s’han d’emmarcar dins del respecte a les normes de circulació, en particular a la 
senyalització viaria que estableix una obligació o prohibició, sense quer les causes 
al·legades eximeixin de la responsabilitat per a la infracció als preceptes que en cada cas 
s’indiquen” 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la persones interessades i 
imposar la sanció de multa que consta als expedients sancionadors incoats. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 

 
 
 
 
 
 
ANNEX  

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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7.2. Rectificació d’errors de l’acord de Junta de Govern Local de desestimació de 
les al·legacions presentades pel conductor del vehicle amb imposició de sanció 
per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial (EXP. 535/2019) 
 
1. A l’acord de Junta de Govern Local, de data 20/05/2019, desestimació de les 
al·legacions presentades pel conductor del vehicle amb imposició de sanció per infracció 
de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, s’ha detectat la 
següent errada: 
 
A l'acord primer el número d'expedient no és el 19019325 sinó 1900000042 i l'import de 
la sanció no és de 200€, és de 500€. 
 
2. D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, per tal que a l’acta de la sessió resti 
reflectit l’acord en la seva redacció correcta, adopti el següent acord: 
 
ÚNIC .- Rectificar l’error existent en el redactat de l’acord Primer en la forma següent: 
 
On diu: 
../.. 
Primer. Desestimar, d’acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 
l’expedient sancionador amb número 19019325, i imposar la sanció de multa de 200 
euros que en el mateix es fa constar../.. 
 
Ha de dir: 
../.. 
Primer. Desestimar, d’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 1900000042, i imposar la sanció de multa de 500 
euros que en el mateix es fa constar../.. 
 
 
7.3. Atorgament de llicència per a la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos (EXP. 1299/2019) 
 
1. En data 10de juny de 2019 (registres d’entrada núm. 3733) la Sra. XXX, amb DNI 
XXX i domicili el carrer XXX, d’aquest municipi ha presentat sol·licitud demanant llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, en relació 
al gos “XXX” de la raça american stafford amb número d’identificació xip 
900085000210042. 
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 
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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 
R000440297. 
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 
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 l’òrgan competent per resoldre aquest procediment és la Junta de Govern 
Local que actua per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data delegació: 18 de juny de 2019  
- Número de decret: 2019-0868 
- Publicació al BOP: 5 de juliol de 2019 
 
Vista la proposta que consta a l’expedient  

ACORDS  
 
PRIMER.- Atorgar llicència administrativa de tinença i conducció d’un gos 
potencialment perillós a la Sra. XXX, amb DNI XXX i domicili el carrer XXX. 
 
Nom del gos: XXX. Raça: american Stafford. Identificació microxip 
900085000210042. 
Núm. Cens municipal (ANICOM): R000440297.  
Núm de llicència: 013/2019  
 
Condiciones de la llicència:  
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1 Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys podent ser renovada per 
períodes successius de la mateixa durada. No obstant, la llicència perdrà la seva 
validesa en el moment en que el titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
exigits per a la tinença d’ animals perillosos per les disposicions legals. En aquest 
sentit el titular haurà de presentar anualment còpia de la vigència de la pòlissa 
d’assegurança.  
 
2 Es lliura un document acreditatiu d’aquesta llicencia que haurà de dur-la sempre 
i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de l’autoritat.  
 
3 Advertir que el règim de tinença d’animals potencialment perillosos és objecte 
d’una regulació especifica (Llei 10/1990 de 30 de juliol, i Decret 170/2002, de 11 de 
juny sobre tinença i mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos).  
 
4 Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicades 
a l’ ajuntament en el termini de 15 dies.  
 
5 La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 
màxim de 48 hores.  

 
SEGON.- Prendre coneixement que la sol·licitant ha fet efectiu l’ingrés de 40 € en 
concepte de taxa prevista en l’Ordenança fiscal nº 37, reguladora de la taxa per la 
tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia segons 
s’acredita en document d’autoliquidació número 2019/0000004154 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.  

 
 
7.4. Desestimació d’al·legacions amb imposició de sanció per infracció de la 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 
1004/2019) 
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1.  En l’expedient sancionador per infracció de les normes de trànsit i circulació de 
vehicles, a les persones interessades van formular al·legacions. 

Expedient           Nom de l’infractor                   Infracció                     Sanció/Multa 

1900000120    XXX              RGC. 151.02.1                    200,00€ 

2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, dels informes dels agents 
denunciants i de la resta de qüestions que es desprenen del, propi expedient  sancionador, 
formula la proposta de resolució en els següents termes: 

“ Expedient 1900000120 Sol·licita li sigui retirada la denuncia pels següents motius 
(ANNEX I): 

- [...] Defectes de forma en la Notificació de la denúncia [...] 

- [...] Falta d’acreditació dels fets objecte d ela denúnica [...] 

- [...] Sol·licitud de proves [...] 

L’informe de l’agent es ratifica en els fets denunciats (ANNEX I): 

   [...]L'agent en el moment de la infracció li va notificar verbalment la denúncia al 
recurrent.[...] L'agent per circumstàncies del servei no va poder entregar-li una còpia de 
la butlleta al denunciat. Notificar verbalment és una de les abstencions a l'hora de 
notificar una denúncia de trànsit i no donar-li una còpia de la butlleta.[...] és la persona 
denunciada qui hi ha d'aportar les proves per tal d'anul·lar la denúncia i no l'agent.[...] 
L'agent denunciant informa, segons el servei 40577 del dia 20/04/2019, de tres trucades 
telefòniques durant el torn, del denunciant Youssef zerbouh, informant els agents que 
va realitzar la infracció però que no li quedarien punts el carnet de conduir i que amb 
aquesta denúncia es quedaria sense punts [...]. 

L’instructor TIP 1070 ratifica en el seu informe els fet denunciats per l’agent denunciant 
(ANNEX III) 

Les infraccions notificades no han estat desvirtuades per les persones notificades. Basen 
les seves al·legacions en la existència de causes justificades per la comissió de la 
infracció. 

A aquest respecte cal dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional 
s’han d’emmarcar dins del respecte a les normes de circulació, en particular a la 
senyalització viaria que estableix una obligació o prohibició, sense quer les causes 
al·legades eximeixin de la responsabilitat per a la infracció als preceptes que en cada cas 
s’indiquen” 

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

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
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- Publicació BOP: 05/07/2019 

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

ACORDS: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la persones interessades i 
imposar la sanció de multa que consta als expedients sancionadors incoats. 

 Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 

 
ANNEX I 

(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) 

 
 
ANNEX II 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

 

ANNEX III 

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

personals i garantia dels drets digitals) 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 62 de 129 

 
 

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 63 de 129 

 
 

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 64 de 129 

 
 

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 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
  
8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
8.1. Atorgar llicència urbanística a AIGÜES DE MANRESA, S.A., per a la realització 
d’una cala per una connexió d’escomesa d’aigua potable al Carrer Sakura, 41-49 
(EXP. 1085/2019) 
 
Atorgament de llicencia urbanística (Carrer Sakura, 41-49) 
 
Procediment:   1085/2019 
Promotor:  AIGÜES DE MANRESA, S.A. 
Domicili:   Carrer Plana de l’Om, 6 3r 3a 08241 MANRESA 
DNI/NIF/CIF:  A08294282 
Objecte:  Cala per una connexió d’escomesa d’aigua potable  
Emplaçament:  Carrer Sakura, 41-49 
Ref. Cadastral: 5859414DG0255N0001GI 
 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- En data 25 d’abril de 2019, amb registre d’entrada RE 2726, Aigües de 
Manresa, S.A.. sol·licita  llicencia urbanística,  pels treballs  a dalt referenciats. 
 
Tercer.- En data 23.05.2019 l’arquitecte tècnic municipal han emès informe favorable, 
amb adhesió del Secretari, obrant a l’expedient. 
 
Quart .- Vist l’informe d’intervenció 113/2019 de data 28.05.2019. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2019 

- Número de Decret: 868 

- Data de publicació al BOP: 05 de juliol de 2019 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar llicència urbanística a AIGÜES DE MANRESA, S.A., per a la realització 
d’una cala per una connexió d’escomesa d’aigua potable al Carrer Sakura, 41-49, amb 
les següents condicions:  
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1.- Compromís a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres d’urbanització 
que atorguin als terrenys la condició de solar, d’acord amb el que estableix l’article 29.a) 
de la Llei d’urbanisme, així com a fer constar aquest compromís tant en les 
transmissions de la propietat com en les cessions de l’ús de tota l’edificació o de parts 
d’aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la persona adquirent o 
cessionària. 
2.- El titular de la llicència ha de constituir a la tresoreria municipal una garantia del cent 
per cent del pressupost de les obres d’urbanització, es a dir, de 29.607,63 euros, per 
garantir l’execució simultània de les obres d’urbanització que li corresponguin i les 
d’edificació, segons allò establert a l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
3.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat, o bé a la deixalleria 
municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
4.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la 
via pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis 
esquemàtic de l’ocupació o de vol, els elements de protecció i senyalització, i aportar 
assumeix tècnic en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està 
en possessió de la llicència esmentada.  
 
En els casos que sigui necessària la instal·lació de bastides superiors a 2 metres 
d’alçada serà necessari aportar una projecte tècnic signat per un tècnic competent amb 
el corresponent assumeix de direcció tècnica. 
 
5.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via 
pública resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana 
- enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització 
les obres. 
 
Segon.- Fixar en sis mesos el termini d’iniciació de les obres objecte de la comunicació 
urbanística, en tres mesos, el termini màxim d’interrupció, i en un any, el termini del seu 
acabament, d’acord amb el que disposa l’ordenança municipal sobre intervenció 
administrativa prèvia en matèria urbanística. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000003825 de 22,17 € en concepte d’impost sobre 
construccions  i de 33,00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals 
núm. 5 i 21.  
 

Descripció Tarifa  Base imposable       Tarifa       Import 

ICIO 626,34 € 3,54% 22,17 € 

Taxa 626,34 € 0,64% 33,00  € 
 

 
Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
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Cinquè.- Declarar que, respecte a les disposicions sobre llicències, comunicacions o 
declaracions responsables: 
 

- 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. 

 
Sisè.- Declarar que, respecte a les disposicions sobre liquidacions tributàries : 
 

- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant 
de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
 
8.2. Atorgament de llicència d’obres (EXP. 388/2019) 
 
Atorgament de llicència d’obres (c. Les Planes, 2-8, cantonada carrer del Coll 5-
15, Polígon Ind. Sta. Anna). Correcció d’errades en la liquidació i supressió de 
condicions específiques. 
 
Procediment    Expedient  388/2019 
Promotor:  Naus Santana 1, SL  
CIF:   B67341016 
Objecte: Construcció de nau sense ús específic  
Emplaçament: C/ Les Planes, 2-8, cantonada carrer del Coll 5-15, Polígon Ind. 

Sta. Anna, de Sant Fruitós de Bages 
Ref. Cadastral: 6357101DG0265N0001WS 
R/E:   E/001010-2019 de 8 de març i 2019-E-RC1826 de 20 de març 
 
Primer.- Vist que per Junta de Govern Local número 1 de 4 d’abril de 2019, es  va atorgar 
la llicència d’obres al carrer de les Planes, 2-8, cantonada carrer del Coll 5-15, Polígon 
Ind. Sta. Anna).  
 
Segon.- Atès que, XXX representant de Naus Santana 1 SL presenta una instància 
genèrica amb número de registre 2019-E-RC-3141, sol·licitant canvi de nom de 
l’autoliquidació  2019/0000002570 de XXX a Naus Santana 1 SL. 
 
Tercer.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 11 de juny 2019, amb adhesió del 
secretari, obrant a l’expedient.  
 
Quart.- Vist l’informe d’intervenció 139/2019 amb data 5 de juliol del 2019. 
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Cinquè.-Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Sisè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que la llicència que s’atorgà no comporta cap impediment per a la gestió 
urbanística integrada. 
 
Setè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Esmenar l’errada en la liquidació 2019/0000002570 modificant el titular de la 
llicència urbanística d’obres, emesa a nom de NAUS SANTANA 1,S.L, per a la 
construcció de nau sense ús específic, al carrer de les Planes 2-8, cantonada carrer del 
Coll 5-15, al sector industrial Santa Anna, amb un pressupost de referència de 
2.116.800,00 €,  

Segon.- Suprimir la condició especifica primera de la llicència urbanística d’obres 
atorgada. 
 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Quart.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de 

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

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

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

 
Cinquè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
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- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
 
Annex I 
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9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
9.1. Aprovació del Pla i Programa de verificació d’activitats comunicades 2019-
2021 (EXP. 1431/2019) 
 
Primer. Vist que en data 27 de juny de 2019, amb Registre d’Entrada 2019-E-RC-4237 
de data 27/02/2015, ha estat tramès per part de la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona el Pla d’Inspecció d’Activitats 
Comunicades 2019-2021. 
 
Segon. Atès que l’esmentat pla es proposa amb una vigència de dos anys 2 anys, i que 
té per objecte definir objectius i prioritats de les actuacions municipals de verificació. 
 
Tercer. Atès que el primer programa de verificació d’activitats comunicades es preveu 
per l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2021. 
 
Quart. Atès que la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica, estableix a l’article 6 que les administracions públiques 
de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats 
econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei. 
 
Cinquè. Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques estableix que les administracions han de vetllar perquè 
les activitats comunicades compleixin la normativa sectorial que els sigui aplicable. En 
el mateix sentit, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya estableix que la presentació d’una comunicació 
o d’una declaració responsable faculta a l’administració pública corresponent per a 
verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. 
 
Cinquè. Vist el que disposa l’article 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2019 
- Numero Decret:  2019-0868 
- Publicació BOP:  5 de juliol de 2019 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el document anomenat “Pla i Programa de verificació d’activitats 
comunicades 2019-2021” redactat per la Oficina d’Activitats i Urbanisme de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Segon. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
9.2. Resolució provisional d’atorgament de llicència ambiental (EXP. 1763/2018) 
 
Primer. Vist l’expedient 1763/2018 amb les dades següents: 
    
Sol·licitant:  BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL 
Domicili:  Carrer Lleida, 24. Pol. Ind. La Bòbila. 08272 Sant Fruitós de Bages 
DNI/NIF:   B60519006 
Representant:  XXX (XXX) 
Tipus d’expedient:   Llicència ambiental 
Activitat:  Fabricació d’envasos metàl·lics 
Annex:  Annex II. Epígraf 3.17. ” Forja, estampació, embotició de metalls, 

sinterització.”  
Emplaçament: Carretera de Berga, 183-185-187. 08272 Sant Fruitós de Bages  
Ref. cadastral:  6140509DG0264S0001DE / 6140510DG0264S0001KE / 

6140511DG0264S0001RE 
R/E:  2018-E-RC-6723 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una activitat classificada en l’Annex II de la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), i per tant 
es troba sotmesa al règim de llicència ambiental d’acord amb l’article 35 de la LPCAA. 
 
Tercer.- Atès que en l’expedient consta la presentació de la documentació necessària 
d’acord amb l’article 39.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (LPCAA).   
 
Quart.- Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera tècnica municipal de data 29 de gener 
de 2019. 
 
Cinquè.- Vist l’informe favorable amb condicions de la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental del Consell Comarcal del Bages de data 30 de maig de 2019. 
 
Sisè.- Atès que durant el tràmit d’informació pública i veïnal no s’han presentat 
al·legacions. 
 
Setè.- Vist el que disposa l’Ordenança d’intervenció ambiental municipal, de seguretat i 
de salut pública als articles 73 i 74, i l’article 45 de la Llei 20/2009, segons el qual l’òrgan 
competent municipal emet la següent proposta de resolució provisional i ha d’informar a 
les parts interessades. 
 
Vuitè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2019 
- Numero Decret:  2019-0868 
- Publicació BOP:  5 de juliol de 2019 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Notificar al sol·licitant la següent proposta de resolució provisional: 
 
“Primer. Vist l’expedient 1763/2018 amb les dades següents: 
 
Sol·licitant:  BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL 
Domicili:  Carrer Lleida, 24. Pol. Ind. La Bòbila. 08272 Sant Fruitós de Bages 
DNI/NIF:   B60519006 
Representant:  XXX (XXX) 
Tipus d’expedient:   Llicència ambiental 
Activitat:  Fabricació d’envasos metàl·lics 
Annex:  Annex II. Epígraf 3.17. ” Forja, estampació, embotició de metalls, 

sinterització.”  
Emplaçament: Carretera de Berga, 183-185-187. 08272 Sant Fruitós de Bages  
Ref. cadastral:  6140509DG0264S0001DE / 6140510DG0264S0001KE / 

6140511DG0264S0001RE 
R/E:  2018-E-RC-6723 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una activitat classificada en l’Annex II de la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), i per tant 
es troba sotmesa al règim de llicència ambiental d’acord amb l’article 35 de la LPCAA. 
 
Tercer.- Atès que en l’expedient consta la presentació de la documentació necessària 
d’acord amb l’article 39.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (LPCAA).   
 
Quart.- Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera tècnica municipal de data 29 de gener 
de 2019. 
 
Cinquè.- Vist l’informe favorable amb condicions de la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental del Consell Comarcal del Bages de data 30 de maig de 2019. 
 
Sisè.- Atès que durant el tràmit d’informació pública i veïnal no s’han presentat 
al·legacions. 
 
Setè.- Vist el que disposa l’Ordenança d’intervenció ambiental municipal, de seguretat i 
de salut pública als articles 73 i 74, i l’article 45 de la Llei 20/2009, segons el qual l’òrgan 
competent municipal emet la següent proposta de resolució provisional i ha d’informar a 
les parts interessades 
 
PROPOSTA PROVISIONAL: 
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Primer. Atorgar la llicència ambiental a BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL, per a 
l’activitat d’incineració d’animals de companyia al polígon industrial Sant Isidre III i 
condicionar-la al compliment de les següents prescripcions tècniques: 
 
 
1. Les previstes a la següent Documentació tècnica: 

 

a) Projecte tècnic “ Legalització d’una activitat de fabricació d’envasos metàl·lics. 

Annex II. Llicència ambiental” del tècnic competent, Sr. Jordi Valiente i Prat, Enginyer 

Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 14.914, del Col·legi d’Enginyers Tècnics 

Industrials de Manresa amb visat núm. 6306 de 26/11/2018. 

b) Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la 

responsabilitat tècnica de l’execució del projecte signat pel  Sr. Jordi Valiente i Prat, 

Enginyer Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 14.914, del Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa amb visat núm. 6306 de 26/11/2018 

c) Declaració responsable de tècnic competent en formulari oficial de l’Ajuntament 

de Sant Fruitós de Bages. 

d) Document tècnic anomenat “Annex al projecte de legalització d’una activitat de 

fabricació d’envasos metàl·lics”, del tècnic competent, Sr. Jordi Valiente i Prat, 

Enginyer Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 14.914, del Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa de data abril 2019. 

 
2. Les fixades a l’Informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 29/01/2019, 

en relació als aspectes ambientals de la seva competència i que es transcriuen a 

continuació: 

1. En relació a les mesures de prevenció contra la contaminació acústica:  

 

a) El normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió acústica 

interior i exterior establerts en la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei; i el Reial Decret 286/2006, de 10 de març, 

sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra el risc relacionat 

amb l’exposició al soroll, així com a l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions 

de Sant Fruitós de Bages. 

 

2. En relació a la gestió dels residus generats per l’activitat:  
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a) El titular de l’activitat haurà de posseir en tot moment contracte vigent amb un 

gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la correcta 

gestió de la totalitat de residus generats per l’activitat, atès que en el citat 

emplaçament no es disposa de servei de recollida de residus municipals, d’acord 

amb l’article 17.1 i 17.2 de l’Ordenança municipal de la gestió de residus. 

 

3. En relació a les emissions d’aigües residuals generades per l’activitat: 

 

a) L’activitat haurà de disposar de permís d’abocament vigent emès per la 

Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 

b) L’activitat haurà de donar compliment a les disposicions indicades al permís 

d’abocament i a l’Ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Mancomunitat de 

Municipis del Bages pel Sanejament. 

c) Les aigües residuals generades per l’activitat compliran amb les prescripcions 

indicades als articles núm. 31 i 39 referents a la prohibició d’abocaments i aigües 

brutes de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.  

 
3. Les fixades a l’Informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 29/01/2019, 

en relació als aspectes de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb 

la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. Tanmateix, restarà subjecta al 

compliment dels següents condicionants a verificar durant el control inicial de 

l’activitat: 

 

1. Certificat final signat pel tècnic responsable de la direcció facultativa del projecte, 

conforme l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic presentat. 

2. Còpia de la certificació i contracte de manteniment vigent de les instal·lacions de 

protecció contra incendis (extintors portàtils i polsadors) signat per part d’un 

instal·lador autoritzat, d’acord amb el vigent Reglament de Instal·lacions de 

Protecció Contra Incendis (Reial Decret 513/2017). 

3. D’acord amb la Instrucció tècnica complementària SP 136:2017 de la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 

d’interior de la Generalitat de Catalunya, caldrà certificar la correcta i adequada 

instal·lació dels elements de sectorització de la zona d’oficines respecte a la 

resta de l’establiment (franja tallafocs, portes tallafocs, i elements de segellat de 

passos d’instal·lacions entre sectors) d’acord amb les prescripcions de la 

reglamentació tècnica d’aplicació, especificacions tècniques harmonitzades o 

informes d’assaig (camp d’aplicació dels resultats d’assaig) i del projecte tècnic 
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en qüestió. L’expedició d’aquesta certificació l’ha de realitzar l’empresa 

instal·ladora o a decisió pròpia, la direcció facultativa de l’obra. Per a tal efecte, 

caldrà aportar el Certificat d’instal·lació de productes de limitació de la 

propagació d’incendis d’acord amb el model normalitat de l’Annex 2.A de la 

Instrucció tècnica complementària SP 136:2017 de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’interior de la 

Generalitat de Catalunya.” 

 
Segon. L’activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial en el període de posada 
en marxa de les instal·lacions, a l’inici de l’activitat, a efectuar per part d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració ambiental, en els termes establerts a l’article 69 de la 
LPCAA. 
 
L’activitat resta sotmesa a controls ambientals periòdics cada 6 anys, a efectuar per part 
d’una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental en els termes establerts a 
l’article 71 de la LPCAA, amb l’objecte de garantir l’adequació permanent de l’activitat 
als requeriments legals aplicables, i específicament als fixats en la llicència ambiental i 
possibles modificacions no substancials posteriors. 
 
La llicència ambiental està subjecta a les revisions periòdiques que determini la 
legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus. Tanmateix, es podran realitzar 
revisions anticipades d’ofici o a instància del titular quan es donin qualsevol dels supòsits 
previstos a l’article 62 de la LPCAA. 
 
Qualsevol modificació en les característiques del funcionament de l’activitat o d’alguna 
de les condicions imposades en la llicència s’haurà d’efectuar en els termes establerts 
a l’article 59 de la LPCAA, acompanyades de la documentació tècnica justificativa 
oportuna d’acord amb l’annex II de l’Ordenança d’intervenció ambiental municipal, de 
seguretat i de salut pública. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació núm. 2019/0000003990 de 4.263,65 euros, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 22. 
 
 

Descripció Tarifa Base 
imposable 

Tarifa Import 

 
2. Tramitació de procediment de llicència 
ambiental municipal d’activitats exercides 
en locals tancats o recintes, o de llur 
modificació substancial, amb un mínim de 
150 EUR en cas que la modificació 
substancial no estigui subjecte a la dimensió 
(m2) de l’activitat.  
 

 
 
 

2.664,78 m2 

 
 
 

1,60 
€/m2 

 
 
 

4.263,65€ 
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TOTAL 

   
 4.263,65€ 

 
 
Quart. Atorgar al sol·licitant un termini d’audiència de quinze dies pugui perquè pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 46 de la LPCAA.  
 
Cinquè. Finalitzat el termini d’audiència es procedirà a elevar a l’òrgan municipal 
competent la present proposta de resolució. 
 
Sisè. Pel que fa a les disposicions sobre llicències, comunicacions o declaracions 
responsables. 

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

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

 
Setè. Pel que fa a les disposicions sobre liquidacions tributàries 

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

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

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

 
9.3. Aprovació de l’adjudicació de les obres de substitució de tancaments de 
façana existent al CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la 
plaça Pau Casals, núm. 1 (EXP. 872/2019) 
 
1.- Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de maig de 2019, 
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de  criteris de valoració i tramitació ordinària 
per l’execució de l’obra ordinària de substitució de tancaments de façana existent al 
CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça Pau Casals, 1. 
 
2.- Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 10 
de juny de 2019, i es van presentar al procediment les següents empreses d’acord amb 
el certificat de data obrant en l’expedient. 
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3.- En data 13 de juny de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura dels 
sobres, acordant-se elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del 
contracte de referència, a favor de l’empresa Serviobres Queralt S.L.U., prèvia 
presentació de la garantia definitiva. 
 
4.- En data 13 de juny de 2019, (2019-S-RC-3116) es cursa requeriment a l’empresa 
Serviobres Queralt SLU., mitjançant el qual se’ls requereix en els següents termes: 
 

“(...) 
Primer. En el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció 
del present requeriment es constitueixi la següent garantia definitiva establerta 
en l’apartat VIII del plec de clàusules administratives particulars corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació 60.909,38 € (IVA exclòs):  3.045,47 € (mitjançant 
transferència bancària al número de compte IBAN: ES75 0182 6035 4402 0172 
2938 (BBVA), indicant la referència LICITACIO 872/2019) o bé mitjançant aval 
bancari intervingut notarialment.) 
 
Segon. Advertir a l’empresa que, de conformitat amb l’article 159.4 i concordant 
150.2 de LCSP, de no complimentar-se adequadament el requeriment en el 
termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint a exigir-se 
l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
i a recavar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre de 
classificació establert. 
(...) 

 
El citat requeriment va ser rebut mitjançant posada a disposició en seu electrònica en 
data 14.06.2019. 
 
5.- En data 1 de juliol de 2019 (2019-E-RC-4325), el Sr. Josep Roca Pursals en 
representació de l’empresa Serviobres Queralt, S.L.U, S.L., presenta una instància en 
la que manifesta:  
 

“Que l'empresa SERVIOBRES QUERALT ha estat adjudicatària de la licitació 
“Obra ordinària de substitució de tancaments de façana existent al CEIP 
Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages”, Exp. 872/2019. Que havent ofertat 
un material similar per al tancament d’alumini, concretament a les mallorquines 
de lames, no tenim la seguretat que s’accepti per part de l'Ajuntament la solució 
tècnica proposada, cosa que suposaria un increment de l'oferta presentada que 
ja és molt ajustada. 
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Sol·licito: Per aquest motiu, en benefici de vostès, creiem convenient informar-
los que actualment ens veiem obligats a renunciar a la contractació de les obres 
ofertades.” 

 
6.- En data 2 de juliol es va emetre Decret d’Alcaldia núm. 955/2019 mitjançant el qual 
es va aprovar excloure del procediment de licitació per l’adjudicació de les obres de 
substitució de tancaments de façana existent al CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós 
de Bages, situat a la Plaça Pau Casals, núm. 1, a Serviobres Queralt, S.L.U CIF B-
65903957, considerant-se que, com a conseqüència de la renúncia formulada 
mitjançant la instància amb registre 2019-E-RC-4325, l’empresa ha retirat la seva oferta, 
i es va disposar que, per la Secretària de la Mesa de contractació, es procedís a requerir 
a l’empresa  Celvibsaniban, S.L., classificada en segon lloc, per tal que presentés la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica, tècnica i garantia definitiva. 
 
7.- En data 03 de juliol de 2019 (2019-S-RE-3391) es cursa el citat requeriment a 
l’empresa Celvibsaniban, S.L., la qual ha presentat en data 7 de juliol de 2019 (2019-E-
RC-4441) la documentació requerida i la garantia definitiva per import de 3.059,46 € 
mitjançant transferència bancària. 
 
8.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Decret: 2019-0868 

- Data: 18/06/2019 

- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar, de nou, la classificació de les ofertes presentades i no excloses del 
procediment de contractació per l’execució de l’obra ordinària: substitució de 
tancaments de façana existent al CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, 
situat a la Plaça Pau Casals, núm. 1, de conformitat amb el disposat en l’article 150.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic: 
 
1. Celvibsaniban S.L. 
2. Serveis integrals 360 plus S.L. 
3. Tempo Facility Services S.L.U. 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa CELVIBSANIBAN,S.L. amb CIF B64825961, el contracte 
per l’execució de les obres de substitució de tancaments de façana existent al CEIP 
Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça Pau Casals, núm. 1, per 
un import de 61.189,36 €, més 21% d’IVA, total de 74.039,13 € (IVA inclòs), i disposar 
la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.320.21502 “Persianes Monsenyor 
Gibert”. 
 
Tercer. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
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Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment, als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 

 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
10. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
10.1. Aprovació inicial “Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram 
al polígon industrial Casa Nova (fase 2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director 
de clavegueram)” (EXP. 556/2019) 
 
Primer. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 28 de desembre de 2018 va 
acordar adjudicar el contracte menor de serveis per a la redacció del projecte executiu 
de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Casa Nova (fase 2 de 
l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de clavegueram), a favor de l’empresa Gestió 
d’Enginyeria Serveis i Arquitectura GESA, SL (Exp. núm. 1867/2018.).  
 
Aquest treball tècnic fou entrat al registre de l’Ajuntament en data 4 de març de 2019 
(registre d’entrada núm. E/000871-2019), per a la seva revisió i tràmit d’aprovació. El 
redactor en data 28/05/2019 va trametre el projecte  revisat amb les prescripcions 
indicades en els informes tècnics del mitjà i servei tècnic propi Aigües de Manresa, SA.  
 
En data 30/05/2019 i registre d’entrada núm. 2019-E-RC-3528, el mitjà i servei tècnic 
propi Aigües de Manresa, SA va presentar un pressupost en relació als serveis afectats 
d’abastament d’aigua potable, per tal de què fossin incorporats al projecte de referència, 
valorats en 3.139,46 euros (IVA exclòs), i consistents bàsicament en els trams de xarxa 
d’abastament afectats per a les obres al c. Montsant cantonada amb c. Pedraforca, així 
com al mateix c. Pedraforca a l’alçada del c. Cadí. 

 
Segon. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López, de data 
10 de juliol de 2019 (Annex 1), pel qual s’informa favorablement al projecte referit , i en 
proposa la tramitació per urgència, atès que les obres es troben subvencionades pel 
Programa complementari de modernització de polígons del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 de la Diputació de Barcelona, el termini d’execució de la qual (ja prorrogat) 
finalitza el proper 31/03/2020. 
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Tercer. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 

  
Quart. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent 
 

- Òrgan delegant: Alcalde  

- Data de delegació: 18 de juny de 2019 

- Numero decret: 2019-868  

- Publicació BOP: 05/07/2019 
 

S’ACORDA: 
 

Primer. Declarar la urgència per la tramitació de l’aprovació de l’expedient “Projecte 
executiu de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Casa Nova (fase 
2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de clavegueram)”, la qual cosa És motivada 
en l’informe emès per l’enginyer municipal, que s’adjunta com a annex 1.  

 
Segon. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram 
al polígon industrial Casa Nova (fase 2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de 
clavegueram)”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Josep Barberillo i 
Gesa de l’empresa Gestió d’enginyeria, serveis i arquitectura GESA, SL., amb un 
pressupost d’execució per contracte (PEC) de 546.454,56 euros (IVA exclòs), més 
114.755,46 euros corresponents al 21% d’IVA, total de 661.210,02 euros (IVA 21% 
inclòs), i un termini d’execució de les obres previst de 6 mesos, d’acord amb el pla de 
treballs inclòs a l’annex 8 del projecte. 
 
Tercer. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, publicant-
se l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Quart. D’acord amb el punt 4 de les consideracions tècniques de l’informe adjunt, caldrà 
sol·licitar durant la fase d’informació pública del projecte, del preceptiu informe i/o 
autorització d’obres per part del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del 
Departament de Territori de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, degut a què 
una part de l’àmbit de les obres (en concret, al carrer Montsant), es troba dins la zona 
d’afectació de la carretera C-16c, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 25 d’agost, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. D’acord amb l’article 47, per a 
l’execució de les obres caldrà disposar de la pertinent autorització/informe previ amb 
pronunciament favorable per part del departament competent en matèria de carreteres. 
 
Cinquè. Prèviament a l’aprovació definitiva del projecte, caldrà definir i/o incorporar per 
part del redactor les següents consideracions tècniques de detall, i que no modifiquen 
substancialment l’objecte principal del projecte, de conformitat amb el punt número 6 de 
l’informe tècnic adjunt. 

 
1. Caldrà presentar telemàticament un text refós del projecte tècnic 

degudament signat digitalment que incorpori les consideracions tècniques 
indicades posteriorment. El projecte tècnic també haurà de presentar-se una 
còpia en format paper DIN A3, signat per tècnic competent, en un sol volum 
d’enquadernació. També haurà d’estar acompanyat per una còpia en suport 
digital (CD o DVD), signat digitalment pel redactor, i que incorpori tots els 
documents que formen part del projecte tècnic en format editable (.doc, .dwg. 
.xls, .tcq, entre d’altres) i pdf.   

 
2. Caldrà incorporar les consideracions tècniques que estableixi l’informe i/o 

autorització preceptiva a emetre per part dels organismes sectorials 
següents, sempre i quan no modifiquin substancialment l’objecte principal del 
projecte: 

 
- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Caldrà incorporar les observacions tècniques que pugui efectuar Aigües de 

Manresa, SA, com servei i mitjà propi per a l’explotació i manteniment de la 
xarxa de clavegueram municipal, als efectes que puguin efectuar les 
pertinents consideracions en relació als informes ja emesos i incorporats a 
l’expedient. 

 
4. Caldrà incorporar les solucions tècniques o esmenes al projecte derivades 

de possibles al·legacions que es formulin durant el període d’informació 
pública del projecte, d’acord amb l’establert a l’art. 37 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

 
5. Cal incloure un apartat a la memòria especificant la classificació de les obres 

d’acord amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 4 de novembre, de contractes 
del sector públic, i l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 
6. Cal modificar les referències legislatives relatives a planificació de l’obra, 

revisió de preus i modificacions de projecte, que es troben en els apartats 13, 
14 i 15 de la memòria, i ajustar-les a la legislació vigent de contractació 
pública (Llei 9/2017, de 4 de novembre, de contractes del sector públic). 
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7. Cal modificar el límit de la zona d’actuació de les obres previst als plànols 01, 
02, 03 i 04; per tal de d’ajustar l’àmbit d’afectació de les obres en la zona de 
domini públic municipal (sistema viari i sistema d’espais lliures). En concret, 
cal extreure les zones de domini privat corresponents a les reculades de 
façana dels carrers Montsant i Pedraforca. La citada informació es pot 
extreure de la seu electrònica del Cadastre. 

 
8. Cal incorporar un plànol justificatiu del planejament urbanístic vigent (amb 

classificacions i qualificacions del sòl), en relació a l’àmbit d’afectació de les 
obres i conduccions projectades. 

 
9. Cal especificar en el plànol 05.2 de perfil longitudinal proposta clavegueram 

i plànol 04 planta projectada, els trams de col·lectors que disposaran de 
protecció de formigó en la seva cara superior degut a la seva poca 
profunditat.  

 
10. Cal eliminar la menció “provisional” als detalls de connexió del plànol 06.2 

corresponent a seccions tipus connexions d’escomeses existents. 
 
11. Cal rectificar el plànol 07.3 als efectes d’enquadrar correctament la taula 

corresponent a les dimensions i característiques tècniques dels tubs de 
formigó armat. 

 
12. Cal incorporar un plànol de planta amb el detall de les superfícies d’enderroc 

i reposició de paviment asfàltic, així com de vorera (tram c. Montsant 
cantonada amb Pedraforca), fruit dels treballs de reposició del clavegueram. 

 
13. Cal incorporar els pertinents plànols de planta projectada amb les solucions 

constructives relatives als serveis existents afectats per a les obres 
(abastament aigua potable, clavegueram, electricitat, telefonia i gas natural 
canalitzat), d’acord amb els informes de les companyies de serveis i les 
partides previstes en pressupost d’execució material. 

 
En aquest sentit, caldrà incorporar al projecte (nou annex) amb els estudis 
i/o condicions tècniques i econòmiques de les actuacions a efectuar per part 
de les companyies de serveis. En concret, abastament d’aigua potable i 
clavegueram (Aigües de Manresa SA. Informes ja emesos), electricitat en 
baixa i mitja tensió (Endesa Distribución Eléctrica, SL), telefonia (Telefonica 
de España, SA i Xarxa Oberta de Catalunya [canalitzacions del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya]) i gas natural canalitzat (Nedgia, SA), si s’escau. 

 
14. Cal preveure una nova partida en el pressupost d’execució material del 

projecte, així com en el plànol de planta projectada, en relació a possibles 
afectacions en les canalitzacions del servei existent d’enllumenat públic 
(possibles passos de carrer afectats, per exemple, al c. Pedraforca 
cantonada amb c. Collserola, en què els punts d’enllumenat comparteixen la 
mateixa línia elèctrica a banda i banda del vial).  
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Sisè. Disposar de conformitat amb el punt 5.b) de l’informe tècnic que, una vegada es 
disposi del document tècnic per la seva aprovació definitiva, s’iniciïn els tràmits per tal 
d’augmentar, si s’escau, l’import corresponent a l’aplicació pressupostària del 
pressupost municipal 2019 (15 433 61930 Actuació modernització polígons) per a 
l’execució de les obres objecte del present projecte. Donat que les estimacions prèvies 
al projecte s’han incrementat substancialment respecte el previst inicialment en el Pla 
director de clavegueram redactat per Aigües de Manresa, SA. 
 
Setè. Notificar el present acord als redactors del projecte, a l’àrea d’Intervenció 
Tresoreria, als serveis tècnics municipals i donar trasllat del present projecte a Aigües 
de Manresa, SA, com servei i mitjà propi per a l’explotació i manteniment de la xarxa de 
clavegueram municipal, als efectes que puguin efectuar durant el període d’informació 
pública del projecte les observacions tècniques pertinents en relació als informes ja 
emesos. 

 
Vuitè. Declarar que: 
  

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

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

 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’enginyer de data 10 de juliol de 2019 
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11. ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
11.1. Aprovació del programa anual 2019 que desenvolupa el Pla marc de 
restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del 
Montcau (EXP. 1458/2019) 
 
Primer. Vist que l’oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona ha fet tramesa, en data 5 de juny de 2019 (2019-E-RC-3659), 
del Programa Anual de 2019 que desenvolupa el Pla marc de restauració i millora 
forestal de l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau. 
 
Segon. Atès que aquest programa ha estat redactat per la Comissió de Treball formada 
per l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau, els ajuntaments de Mura, 
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca i la 
Diputació de Barcelona. 

 
Tercer. Vist l’acord adoptat pel ple municipal en la sessió de data 11 de març de 2011, 

mitjançant el qual s’aprova el “Conveni marc que regula la col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Mura, Navarcles, el Pont de Vilomara i 

Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Talamanca i conjuntament amb l’Associació de 

Propietaris Forestals Valls del Montcau per establir les directrius per a la redacció i 

execució d’un Pla marc de restauració i millora forestal dels municipis”. 

 

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

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2019 

- Numero Decret: 2019-0868 
- Publicació BOP: 5 de juliol de 2019 

 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el programa Anual de 2019 que desenvolupa el Pla marc de restauració 
i millora forestal de l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau, que ha tramés 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als ajuntament de 
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Valls del Montcau. 

Quart. Declarar que: 
 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
  
12. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
12.1. Concessió del servei d’atenció domiciliària (EXP. 423/2018) 
 
Primer.- Vistes les sol·licituds de prestació del servei d’atenció domiciliaria (SAD). 
 

D.N.I Registre d’ entrada 

XXX 2018-E-RC-664  

XXX 2019-E-RC-2917 

XXX 2019-E-RC-4062 

XXX 2019-E-RC-4081 

 
 
Segon.- Avaluada la documentació presentada per els sol·licitants, mitjançant informe 
emès per la Treballadora social en el qual proposa l’atorgament del servei i la quota que 
han de satisfer els usuaris de conformitat amb el previst Reglament del servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que comprèn els servei de 
telealarma i teleassistència ( BOP núm. 113 de 12 de maig de 2010) i el previst a 
l’Ordenança núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres prestacions assistencials. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació BOP: 5 de juliol de 2019 

 

L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació 
de concessió del servei d’atenció domiciliària que es recullen a la següent, 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.-  Aprovar la condició de beneficiaris/es de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària ( SAD) a favor dels sol·licitants, i la quota mensual següent: 
 
 

D.N.I de l’usuari Cost del servei 

XXX 0,00€ 

XXX 22,85€/mensual 

XXX 186,56€/mensual 

XXX 62,53€/mensual 
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Els beneficiaris/es resten obligats a comunicar aquest Ajuntament qualsevol variació 
sobre la seva situació social i la seva capacitat d’ingressos a efectes de poder revisar la 
quota del servei. 
 
Segon.-  Procedir a practicar l’alta en el Padró d’usuaris del servei de SAD. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei de teleassistència  és una resolució, posa fi 

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

- Respecte de la quota tributaria assignada és una resolució que pot ser impugnada 
per mitjà de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva 
notificació. 
 

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

 
12.2. Desestimar la condició de beneficiària de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària (EXP. 1351/2019) 
 
Primer.- Vista la sol·licitud de prestació del servei d’atenció domiciliaria (SAD). 
 
 

D.N.I Registre d’ entrada 

XXX 2018-E-RC-1381  

 
 
Segon.- Avaluada la documentació presentada per els sol·licitants, mitjançant informe 
emès per la Treballadora social en el qual proposa l’atorgament del servei i la quota que 
han de satisfer els usuaris de conformitat amb el previst Reglament del servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que comprèn els servei de 
telealarma i teleassistència ( BOP núm. 113 de 12 de maig de 2010) i el previst a 
l’Ordenança núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres prestacions assistencials. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
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- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació BOP: 5 de juliol de 2019 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió del servei d’atenció domiciliària que es recullen a la següent, 

PROPOSTA D’ACORD 

 
Primer.-  Desestimar la condició de beneficiari/a de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària ( SAD) per trobar-se en un recurs del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a 
la Dependència amb finançament públic.  
 
Segon.- Notificar aquesta resolució  al sol·licitant per el seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei de teleassistència  és una resolució, posa fi 

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

- Respecte de la quota tributaria assignada és una resolució que pot ser impugnada 
per mitjà de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva 
notificació. 
 

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

 
 
12.3. Concessió del servei d’atenció domiciliària . Servei de teleassistència (EXP. 
1395/2019) 
 
1. Vista la sol·licitud de prestació del servei de teleassistència que es relaciona: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

4063 de 20/06/2019  XXX 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 8 de novembre de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
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3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació BOP: 5 de juliol de 2019 

 
Es proposa a la Junta de Govern local els següents: 

ACORDS: 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1395/2019 XXX A 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

1395/2019 XXX 5,75 €/mensuals 
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TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació de l’aparell de teleassistència concedit. 

 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 

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

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

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

 
 
12.4. Concessió del servei d’atenció domiciliària. Servei de teleassistència (EXP. 
1301/2019, 1341/2019, 1348/2019) 
 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

3745 de 10/06/2019  XXX 

3868 de 14/06/2019 XXX 

3878 de 14/06/2019 XXX 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licituds que consten a l’expedient, en els quals es proposa l’atorgament del servei al 
sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona usuària d’acord amb l’Ordenança 
reguladora de la prestació del servei d’atenció domiciliària de Sant Fruitós de Bages 
(BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 25, reguladora del preu públic per a la 
prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
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4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació BOP: 5 de juliol de 2019 

 
Es proposa a la Junta de Govern local els següents: 

ACORDS: 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1301/2019 XXX A 

1341/2019 XXX A 

1348/2019 XXX A 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

1301/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

1341/2019 XXX 0,00 €/mensuals 

1348/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
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QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 

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

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

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

 
12.5. Concessió del servei d’atenció domiciliària. Servei de teleassistència (EXP. 
1302/2019) 
 
1. Vista la sol·licitud de prestació del servei de teleassistència que es relaciona: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

3747 de 10/06/2019  XXX 

 XXX 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 8 de novembre de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 
Es proposa a la Junta de Govern local els següents: 

 

ACORDS: 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1302/2019 XXX A 

 XXX C 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

1302/2019 XXX 0,29€/mensuals 

 XXX 0,00€/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació de l’aparell de teleassistència concedit. 

 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 113 de 129 

 
 

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 

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

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

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

 
12.6. Desestimar la condició de beneficiari/a de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària (EXP. 1626/2018) 
 
Primer.- Vista la sol·licitud de prestació del servei d’atenció domiciliaria (SAD). 
 

D.N.I Registre d’ entrada 

XXX 2018-E-RC-6178  

 
 
Segon.- Avaluada la documentació presentada per els sol·licitants, mitjançant informe 
emès per la Treballadora social en el qual proposa l’atorgament del servei i la quota que 
han de satisfer els usuaris de conformitat amb el previst Reglament del servei d’atenció 
domiciliària de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que comprèn els servei de 
telealarma i teleassistència ( BOP núm. 113 de 12 de maig de 2010) i el previst a 
l’Ordenança núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres prestacions assistencials. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió del servei d’atenció domiciliària que es recullen a la següent, 

PROPOSTA D’ACORD 

 
Primer.-  Desestimar la condició de beneficiari/a de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària ( Sad dependència) per incompatibilitat entre la prestació econòmica de 
cuidador no familiar que percep per tenir un Grau I i el servei d’ajut a domicili.   
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Segon.- Notificar aquesta resolució  al sol·licitant per el seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei de teleassistència  és una resolució, posa fi 

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

- Respecte de la quota tributaria assignada és una resolució que pot ser impugnada 
per mitjà de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva 
notificació. 
 

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

 
12.7. Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (EXP. 1162/2019,  
1232/2019, 1343/2019) 
 
Es retira de l’ordre del dia a la vista de las objeccions de la interventora que consta a 
l’expedient. 
 
12.8. Denegació d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (EXP. 1172/2019, 
1369/2019) 
 
Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 

famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 

menors a activitats de lleure.  

 

Segon.- Vistes les instàncies presentades amb aquesta finalitat (registres d’entrada 

3410 i 3935/2019) 

 

Tercer.- Les sol·licituds abans esmentades van ser objecte d’informe individualitzat per 

la tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat  dels 

sol·licitants i proposant l’atorgament i/o denegació de l’ajut, tenint en compte l’establert 

al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del 

municipi de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica 

desfavorida, aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 

 

Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades hi ha prevista 

consignació amb aquesta finalitat a la partida  3332648009 del pressupost  2019. 

 

Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Denegar els ajuts sol·licitats que es relacionen a continuació, pels motius 

expressats a l’informe que consta a l’expedient. 

 

Ref. 

S.Socials 

Núm. 

Expedient 

D.N.I 

Sol·licitant 

Concepte Motiu de la denegació 

04/2019 1172/2019 XXX Activitat esportiva Supera barem econòmic 

07/2019 1369/2019 XXX Activitat esportiva Supera barem econòmic 

 

 

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.  

 

Tercer.-  Declarar que: 

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

mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

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. 

 

12.9. Concessió d’ajudes per llibres de text i material escolar  (EXP. 1195/2019) 
 
Primer.- Vistes les sol·licituds presentades per usuaris de l’àrea de serveis socials 
demanant la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per 
llibres i material escolar ( registre d’entrada  3456/2019). 

Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
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Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària 3332348010. 

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

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 

L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada que es recull a la següent,  

PROPOSTA D’ACORD: 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 50,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de la usuària i perceptor que es detalla a continuació. 

Ref. 

S. Socials 

Núm. 

expedient 

D.N.I 

Sol·licitant 

Import  

ajuda 

Concepte Forma de 

pagament 

8/2019 1195/2019 XXX 50,00€ Material 
escolar 

C/C IES Gerbert 
d’Aurillac 

 

Segon.-  Notificar aquest acord a la sol·licitant i donar trasllat del mateix als serveis de 
Tresoreria e intervenció per al seu coneixement i efectes. 

Tercer.-  Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat al dret. 
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12.10. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1202/2019, 1313/2019, 
1332/2019, 1412/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3499; 3777; 1332 i 4132/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació de risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
3323148000. 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi 
de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, 
aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 438,83€ 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 

36/2019 1202/2019 XXX 156,56 Subministraments Compte corrent 
usuària 

42/2019 1313/2019 XXX 98,43€ Subministraments Compte corrent 
usuari 

37/2019 1332/2019 XXX 110,00€ Alimentació Efectiu 

40/2019 1412/2019 XXX 73,84€ Subministraments Compte corrent 
usuària 
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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. 

 
 
12.11. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1345/2019, 1367/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3873 i 3930/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació de risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
3323148000. 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi 
de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, 
aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 267,04€ 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 

38/2019 1345/2019 XXX 142,04€ Subministraments Efectiu 

39/2019 1367/2019 XXX 125,00€ Alimentació Efectiu 

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

- 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. 

 
 
12.12. Concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1474/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 4425/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació de risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
3323148000. 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi 
de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, 
aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2019 
- Numero decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 05/07/2019 

 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 60,00€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a l’ ajuda social atorgada a la persona que 
es relaciona tot seguit: 
 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

44/2019 1474/2019 XXX 60,00€ Subministraments Efectiu 

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

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

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

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

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

 
 
12.13. Atorgament de subvenció nominativa a Cáritas Sant Fruitós, exercici 2019 
(EXP. 1131/2019) 
 
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 
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annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a la partida 
pressupostària 33.231.48918 una subvenció nominativa destinada a l’entitat Cáritas 
Sant Fruitós, per import de 1.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Ferran Closas Foixench, en 
representació de Cáritas Sant Fruitós, (registre d’entrada 2019-E-RC-3163 de 20 de 
maig), per assolir els objectius marcats per l’entitat per a l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 33.231.48918 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.500,00 euros per subvencionar a Caritas Sant Fruitós. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica de serveis social en data 8 de juliol de 2019, 
obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’Atenció a la Ciutadania, 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 Cáritas Sant Fruitós, 
per a l’exercici 2019, per import de 1.500,00 euros, pel desenvolupament d’activitats 
coordinades,  adreçades a persones en situació  de dificultat, i/o risc d’exclusió social, 
durant l’exercici 2019. 
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Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2019 del conveni signat en data 18.12.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 33.231.48918 del pressupost 2019. 
 
Quart.  Ordenar el pagament del 100% de l’import de la subvenció a Cáritas Sant 
Fruitós, corresponent a 1.500,00 euros; tal com s’estableix en l’apartat vuitè del conveni 
(pagament). 
 
Cinquè. . Notificar el present acord a Cáritas Sant Fruitós i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzin el pagament aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
12.14. Modificació del Plec de clàusules administratives particulars per a la 
concessió de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el 
marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages” (EXP. 529/2019) 
 
A la vista de l’expedient i als efectes de clarificar i concretar els aspectes de la 
modificació que conté la proposta d’acord, la Junta de Govern Local acorda deixar 
l’assumpte sobre la mesa. 
 
12.15. Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació 
temporal de parcel·la en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de 
Bages” (EXP. 529/2016) 
 
Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 17 
de maig de 2016 va aprovar  el plec de clàusules administratives particulars per regir la 
concessió de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc 
del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages”. 
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Segon. Atès que, fruït d’anteriors sol·licituds, han estat adjudicades les llicències 
corresponents als horts núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2018, va declarar la 
finalització de les següents llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc 
del projecte “Horts socials, procedint a la devolució de les fiances presentades: parcel·la 
referenciada amb el núm. 7 i núm. 6 del plànol d’ubicació i distribució de parcel·les del 
plec de clàusules administratives.  
 
Quart. Vist que ha finalitzat el període concessió dels horts socials número 5 concedit 
a XXX, i el número 2 concedit a XXX, si bé ambdós han sol·licitat de nou la concessió 
del mateix hort social, mitjançant sengles instàncies de data 8.04.19 (2019-E-RC-
2330) i de 13.04.19 (2019-E-RC-3848) respectivament. 

Cinquè. Vist que s’han presentat les següents sol·licituds de concessió de les 
llicències d’ús privatiu a precari del domini públic sobre les parcel·les d’hort socials.  

• En data 28 de febrer de 2019 (2019-E-RC-1307) la Sra. XXX. 

• En data 6 de juny de 2019 (2019-E-RC-3699) la Sra. XXX. 
 
Sisè. Atès que la treballadora social, ha emès  informes per les sol·licituds presentades, 
dels quals se’n desprèn la següent puntuació: 
 

• Sra. XXX: 5 punts 

• Sra. XXX: 7 punts 

• Sra. XXX: 7 punts 

• Sr. XXX: 9 punts 
 
Setè. Vist que en data 4 de juliol d’abril de 2019 s’ha constituït la Mesa de contractació, 
en la qual s’ha acordat donar conformitat al citat informe, proposant a la Junta de Govern 
Local atorgar les llicències a XXX, XXX, Sr. XXX, i denegant la llicència a la Sra. XXX, 
atès que els plecs de clàusules administratives particulars estipulen que la puntuació 
mínima per poder accedir a un hort social és de 7 punts. 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Decret: 2019-0868 
- Data: 18/06/2019 
- Publicació BOP: 05/07/2019 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Atorgar les següent llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc 
del projecte “Horts socials”: 

- Sra. XXX amb DNI XXX: parcel·la referenciada amb el núm. 5 del plànol 
d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
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- Sra. XXX amb DNI XXX: parcel·la referencia amb el núm. 3 del plànol d’ubicació 
i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 

- Sr. XXX amb NIE: XXX parcel·la referencia amb el número 2 del plànol d’ubicació 
i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 

Segon. Denegar la sol·licitud de llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el 
marc del projecte “Horts socials sol·licitada per la Sra. XXX, amb DNI XXX, al no haver 
assolit la puntuació mínima de 7 punts. 
 
Tercer. Conforme la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars serà  
necessari la prèvia constitució d’una fiança de 60 € (seixanta euros), que caldrà 
ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i 
subscripció de la formalització de l’adjudicació, en un termini de 5 dies des de la 
notificació de l’adjudicació de la llicència, aquesta es podrà fer efectiva al compte corrent 
ES36 2100 0440 1502 0004 5126. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir 
possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització del 
termini de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la.  
 
Quart. Requerir a l’adjudicatari per tal de procedir a la formalització del contracte, en 
document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del procediment.  
 
Cinquè. Notificar el present acord als interessats, a la intervenció-tresoreria, als serveis 
tècnics municipals i a la treballadora social. 
  
Sisè. Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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Annex: plànol horts socials 
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13. ÀREA DE CULTURA I PATRIMONI 
 
13.1. Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 2019, mitjançant 
l’aprovació de la pròrroga del Conveni formalitzat en data 29 de juny de 2017 entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Agrupació Coral Sant Fruitós (EXP. 
394/2019) 
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de 4 de març de 2019, va aprovar el “Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament, any 2019”, on es contenen els objectius i 
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, la modalitat de concessió i els crèdits 
pressupostaris per a les despeses (exp. 428/2019).  
 
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de 
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes 
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i 
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació 
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues. 
 
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir  subvencions de 
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes 
recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions. 
 
2.  En aquest Pla estratègic de subvencions i al pressupost municipal vigent, existeix 
l’aplicació pressupostaria 32.334.48911 on hi consta com a beneficiari d’una subvenció 
nominativa de 1.200,00 euros al l’Agrupació Coral Sant Fruitós. 
 
3. En data 15 de juny de 2017, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Agrupació Coral 
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 
AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS 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’Agrupació Coral Sant Fruitós, volen 
continuar la seva col·laboració per afavorir la difusió i promoció del cant coral i la seva 
participació en el calendari anual d’activitats culturals del poble. En data 28 de juny de 
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2019 (2019-E-RC-4280) l’esmentada entitat, 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 emès pel tècnic de cultura en data 4 de juliol de 2019, que consta a 
l’expedient.  
 
8. Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2019 
- Número Decret: 2019-0868 
- Publicació al BOP: 5.7.2019 

 
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 1.200,00 euros al AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS, amb CIF G 
60779958 destinada al foment cultural mitjançant la música i el cant coral, en els termes 
de la col·laboració previstos en el conveni regulador de la subvenció atorgada, signat 
amb l’ajuntament el 29 de juny de 2017. 
  
Segon.  Aprovar per a l’any 2019, la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Agrupació Coral Sant Fruitós, esmentat a l’apartat anterior. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 1.200,00 euros, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 32.334.48911 Subvenció Agrupació Coral Sant Fruitós, del 
pressupost vigent i el termini de pagament de la subvenció, segon els imports i dates 
següents: 
 

a) 840,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, un cop s’aprovi 
l’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2019. 
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b) 360,00 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 setè 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 aquest acord a l’Agrupació Coral Sant Fruitós, i donar trasllat a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Cinquè. Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones (BDNS) a efectes de publicitat i de transparència. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 

 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:45 hores.” 
 
Participació de qui signa a la data de la signatura electrònica: 
 
El Vicesecretari. 
 
 
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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