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CERTIFICAT 
 
Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de la Junta 
de Govern Local celebrada el dia 22 de juliol de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 18/2017 
Caràcter: ....................... Extraordinària 
Data: ...................... 22 de juliol de 2019 
Hora: .................................... 9:15 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: - 
 
No obstant, el Sr. Cristian Marc Huerta Vergés s’incorpora durant la deliberació del punt 2 
i la Sra. Íngrid Bonells Casau durant la deliberació del punt 6.1. 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de Govern 
Local el dia 22 de juliol de 2019, en sessió extraordinària, 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 pel Ple a la Junta de 
Govern Local.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local 
celebrada el 15 de juliol de 2019 

1510/2019 4 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

2 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

2.1 Modificació del contracte de servei integral de 
control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, i aprovació de despesa derivada 

612/2013 4 

3 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

3.1 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 

1006/2019 11 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

4 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

4.1 Llicència d’obres per a la construcció de nau 
industrial a tres parcel·les de la Carretera de 
Berga, 183-185-187, al polígon industrial de 
Carretera de Berga 

1672/2018 15 

5 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

5.1 Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística 
en sentit favorable per una activitat de tractaments 
del metall per procediment electrolític que es 
pretén emplaçar al carrer del Coll, 32-34 del 
Polígon Santa Anna III. 

121/2019 21 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
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6 ÀREA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA    

6.1 Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració 
entre la Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages per Tarrés per a la 
realització d'unes colònies socials per a l'estiu 
2019. 

1502/2019 27 

6.2 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”. 

529/2016 34 

6.3 Concessió d’ajudes d’urgència social 1435/2019 
1528/2019 

46 

6.4 Concessió d’ajudes d’urgència social 1490/2019 47 

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

1526/2019 49 

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

1162/2019 
1232/2019 
1343/2019 
1527/2019 
1531/2019 

50 

7 ÀREA DE FESTES   

7.1 Autorització d’activitat festiva en espai públic en 
motiu del sopar de carmanyola. 

1503/2019 52 

7.2 Autorització per a la celebració de la Festa Major 
de Pineda de Bages. 

1497/2019 55 

8 ÀREA D’ESPORTS   

8.1 Autorització per a la celebració de la pedalada de 
resistència en BTT “Selènika”, al seu pas pel 
terme de municipal. 

1450/2019 63 

8.2 Autoritzar a l’AGRUPACIÓ DE LA GENT GRAN a 
fer ús del pavelló d’esports municipal 

1464/2019 65 

8.3 Autorització per la realització d’activitat esportiva. 1496/2019 68 

 
 
 

ASSUMPTES 
 

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

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

l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de la 
Junta de Govern Local celebrada el 15 de juliol de 2019 (exp. 1510/2019 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
  

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
2. ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
2.1. Modificació del contracte de servei integral de control horari de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, i aprovació de despesa derivada (exp. 612/2013) 
 
1.-Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 19 de maig de 2014, es va 
acordar l’adjudicació a favor de l’empresa MHP Servicios de Control S.L., amb CIF 
B35664879,  del contracte de servei de integral de control horari del personal que treballa 
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb la oferta presentada i formalitzant-
se el contracte en data 21.05.2014, per un import de 18.816 €, més 3.951,36 €, total de 
22.767,36 €. 
 
2.- Vist que d’acord amb la clàusula “durada del contracte” del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (d’ara en endavant PCAP), aquesta s’estableix en quatre anys, 
amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. La Junta de Govern Local, en 
sessió de data 9 d’abril de 2018, va acordar aprovar la primera pròrroga del contracte, i en 
data 4 de març de 2019 va aprovar la segona i última pròrroga, la qual finalitzarà en data 
21 de maig de 2020. 
 
3.- Vist l’informe emès en data 28 de juny de 2019 per la tècnica de Recursos Humans, 
Sra. Judit Puig Lao, el qual s’annexa al present, i que conclou informant sobre la necessitat 
de procedir a la modificació del contracte citat amb la màxima celeritat, per tal de donar 
compliment íntegre al RDL 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social 
i de lluita contra la precarietat laboral, i procedir a la instal·lació d’un dispositiu a la Llar 
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d’Infants Municipal i un altre a l’edifici de la Biblioteca atès que l’Ajuntament, en qualitat 
d’empresari, es troba obligat per llei a garantir el registre de jornada respecte el seu 
personal laboral. 
Aquesta nova normativa es configura com una circumstància imprevisible en el moment 
en el que es va portar a terme la contractació del servei. 
 
4.- Atès que en el citat informe tècnic s’annexa el pressupost presentat per l’empresa MHP 
Servicios de Control, S.L. en el qual es detalla  l’import associat a la modificació del 
contracte corresponent a la instal·lació de dos terminals més, per un preu de 188,00 € més 
39,48 € (21% d’IVA), quota mensual 227,48 € (21% IVA inclòs). 
 
5.-L’aplicació de l’increment concret de la prestació del servei integral de control horari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, derivada de la instal·lació dels dos terminals 
addicionals pel què fa al personal de l’Ajuntament que treballa a la Llar d’Infants, i a la 
Biblioteca, per a l’anualitat 2019 (5,5 mesos) i 2020 (5 mesos), ascendeix a un total de 
2.388,54 € (IVA inclòs) essent un 5,49 % d’increment respecte el preu total pel període 
principal del contracte, segons el següent detall: 
 

 

Sense 
IVA 

 IVA 
inclòs 

Increment prestació 2019 (5,5 
mesos) 1.034,00 € 

 
1.251,14 € 

Increment prestació 2020 (5 
mesos) 940,00 € 

 
1.137,40 € 

Total increment (10,5 mesos) 1.974,00 €  2.388,54 € 

 
Així mateix, fruit de l’increment, la quota mensual del contracte s’estableix en 701,80 € (Iva 
inclòs) 
 
6.-Vist que, conforme determina l’article 211 del TRLCSP s’ha donat audiència al 
contractista mitjançant resolució de la instructora. L’empresa ha manifestat en data 3 de 
juliol (2019-E-RC-4382) la seva conformitat amb la modificació del contracte pretesa. 
 
7.-Vist que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostària núm. 
11.920.20600 (lloguers equips informàtics i software). 
 
8.-Vist l’art. 9.1. del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, d’acord amb el qual els contractes es podran modificar quan sigui 
necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el 
contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui 
generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a 
l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una modificació per aquesta 
causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 
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9.-Atès que és necessari aprovar la modificació del contracte citat, per tal de donar 
compliment íntegre al RDL 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social 
i de lluita contra la precarietat laboral. 
 
10.- 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. Modificar el contracte de servei de control horari dels treballadors de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, per tal d’incloure dos dispositius addicionals, que s’ubicaran a 
la Llar d’Infants Les Oliveres i a la Biblioteca Municipal, augmentant en un total de 1974,00 
€, IVA exclòs,  (2.388,54 € IVA inclòs) la prestació; i disposar l’increment d’aquesta 
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.920.20600 (lloguers equips informàtics 
i software), conforme es detalla a continuació si bé condicionat, pel que fa a l’exercici 2020, 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost: 
 

 

Sense 
IVA 

IVA 
inclòs 

Increment prestació 2019 (5,5 
mesos) 1.034,00 € 1.251,14 € 

Increment prestació 2020 (5 
mesos) 940,00 € 1.137,40 € 

Total increment (10,5 mesos) 1.974,00 € 2.388,54 € 

 
 
Segon. Establir que, en aplicació de la modificació del contracte per a la inclusió dels dos 
terminals de la Biblioteca i de la Llar d’Infants, que s’aprova en la present resolució, l’import 
de la quota mensual passarà de 474,32 € (IVA inclòs), a 701,80 € (IVA inclòs), fins a la 
finalització del contracte que segons l’últim acord d’aprovació de pròrroga del contracte, 
finalitza el 21.05.2020. 
 
Tercer. Requerir a l’empresa MHP Servicios de Control, S.L. per tal de formalitzar la 
modificació del contracte de servei integral de control horari de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i aprovació de despesa derivada, el dia i hora que es fixarà per part de 
l’àrea de contractació de l’Ajuntament. Per tal de formalitzar la citada modificació del 
contracte,  en el termini de deu dies comptats a partir del dia següent en què li sigui 
notificada l’aprovació de la modificació, l’empresa contractista haurà d’ingressar a la 
tresoreria municipal la garantia definitiva addicional de 98,70 € (5% de l’import del 
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contracte addicional IVA exclòs), de conformitat amb el que determina l’article 99 del 
TRLCSP. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil del 
contractant i al registre públic de contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa contractista, als serveis tècnics municipals, 
i a la intervenció-tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret. 
 
 
Annex 1: Informe emès per la tècnica de recursos humans 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
3. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
3.1. 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. 1006/2019) 
 
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 1900000102. 
 
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: 
 
PRIMER .- Rectificar l’error existent en el redactat de l’acord Primer en la forma següent: 
 
On diu: 
../.. 
Primer. Desestimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent 
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a 
l’expedient sancionador amb número 19019325, i imposar la sanció de multa de 200 euros 
que en el mateix es fa constar../.. 
 
Ha de dir: 
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../.. 
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 1900000102, i imposar la sanció de multa de 200 
euros que en el mateix es fa constar../.. 
 
SEGON.- Establir que el text definitiu, després de la present correcció, és el següent: 
 
“ 

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

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

d’expedient el qual és el següent. 

Expedient WTP: 19019325 
Titular del vehicle infractor: XXX 
Infracció: Art. 94.02 RGC / Estacionar davant d’un gual senyalitzat correctament 
Import de la Multa 200 € 

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

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

següents: 

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

3. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent 
denunciant (ANNEX II)  i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes: 

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

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

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

al·legacions formulades per la persona recurrent. 

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

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

comissió de la infracció. 

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

d’emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització 
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viària que estableix una obligació o prohibició, sense que les causes al·legades eximeixin 

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

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

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

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

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

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

Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: L’Alcalde. 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 

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

ACORDS: 

Primer.- Desestimar, 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 1900000102, i imposar la sanció de multa de 200 

euros que en el mateix es fa constar. 

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

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

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

les persona interessada. 

Tercer.- Declarar que: 

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

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 

Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

de la competència en el termini d’un mes. 

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

dret 

 
 
Document Annex I: Al·legacions interessat 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals) 

 

 

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

 

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

personals i garantia dels drets digitals) 
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“ 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
  

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
4. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI  
 
4.1. Llicència d’obres per a la construcció de nau industrial a tres parcel·les de la 
Carretera de Berga, 183-185-187, al polígon industrial de Carretera de Berga (exp. 
1672/2018) 
 
Procediment    Expedient  1672/2018 
Promotor:  BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, S.L  
CIF:   B60519006 
Objecte: Llicència d’obres construcció de nau industrial. 
Emplaçament: Carretera de Berga, 183-185-187, al polígon industrial de 

Carretera de Berga. 
Ref. Cadastral: 6140511DG0264S0001RE,6140510DG0264S0001KE 

6140509DG0264S0001DE 
 
 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 

Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 16 de juliol del 2019, amb adhesió 
del secretari, obrant a l’expedient. 

 
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 134/2019 amb data 17 de juliol de 2019. 

 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents 
dels Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
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Cinquè.- Atès que les tres parcel·les objecte de la sol·licitud formen part de les quatre 
parcel·les adjudicades a FERRAN BOIXADÓS QUINTANA per Contracte 
administratiu especial per a l'alienació de vuit parcel·les del patrimoni municipal del 
sòl, Procediment 1145/2017, amb titularitat transmesa a BOIXADÓS ENVASOS 
METÀLICS, S.L. 
 
Sisè.- Ates que la Junta de Govern Local en sessió de 15 de juliol de 2019, ha acordat 
notificar al sol·licitant la següent proposta de resolució provisional: 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. 
 
Setè.- 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.- Aixecar la suspensió de la llicència d’obres, atès que l’activitat ha estat sotmesa 
al tràmit de llicència ambiental. 

Segon.- Atorgar llicència municipal d’obres a BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, S.L. 
per a la construcció de nau industrial a tres parcel·les de la Carretera de Berga, 183-
185-187, al polígon industrial de Carretera de Berga, segons projecte redactat per Jordi 
Valiente Prat, amb número de visat 005926 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Manresa, amb les següents superfícies i condicions específiques:  

Superfícies:  

Superfície construïda en metres quadrats:  

Oficina planta baixa   301,00  

Oficina planta altell   289,48  

Nau industrial    1.379,00  

TOTAL    1.960.48  

 

Superficies útils en metres quadrats:  

Planta Baixa    1.603,02  

Planta altell    254,72  

TOTAL    1.857.74  

Condicions de llicència:  
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a) Prèviament a l’inici de les obres caldrà aportar Text refós del projecte d’execució, amb 
visat col·legial, que inclogui els plànols núm. 20, 21, 22, i declaració d’acceptació de 
gestió de residus emès per gestor autoritzat, signat digitalment o bé l’original.  
 
b) La llicència s’atorga condicionada a l’agrupació de les tres parcel·les en una única 
finca.  
 
c) La connexió a la xarxa de clavegueram de titularitat municipal s’ha de sol·licitar a 
l’empresa gestora Aigües de Manresa S.A. Es disposarà pericó sifònic dins de la 
parcel·la abans de la sortida per a la connexió a la xarxa municipal de sanejament.  
 
Tercer. - Són a càrrec de l’ajuntament les despeses que puguin recaure sobre les 
parcel·les per concepte de quotes urbanístiques, per les obres i despeses pendents per 
finalitzar la gestió urbanística integrada, que a dia d’avui no estan quantificades.  
 
Quart. - És responsabilitat municipal garantir la finalització de les obres, per tal que les 
parcel·les disposin de condició de solar abans de l’inici de l’activitat.  
CONDICIONS GENERALS 
 
Iniciació i conclusió de les obres 
 
El termini per començar és d’un any i el termini per acabar és de tres anys. 
 
Canvi d’empresa constructora 
 
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis 
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament. 
 
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació 
 
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció 
municipal: 
 

a) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia 
b) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la 

corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic 
municipal corresponent o fotocòpia. 

c) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de 
la direcció facultativa de les obres. 

d) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament 
d’alineacions i rasants dut a terme. 

 
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució 
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En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a 
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases: 
 

1. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en 
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació. 

2. A la cobertura d’aigües. 
 
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials 
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les 
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista 
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud. 
 
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres. 
 
Obligacions dels propietari en concloure les obres 
 
En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de: 
 

- Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi 
romanguin. 

- Construir el pis definitiu de les voreres. 
- Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements 

urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat 
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció. 

- Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat. 
- Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del 

carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de 
carrer. 

 
Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions 
 
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de 
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà 
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent 
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de 
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat 
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho. 
 
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació. 
 
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions 
d’aigua, gas i electricitat. 
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Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000004629  de 32.327,95 € en concepte d’impost 
sobre construccions i de 5.844,60 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances 
fiscals núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO 913.218,91 €      3,54%  32.327,95 € 

Taxa 913.218,91 €      0,64%    5.844,60 €  

 
Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de 

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

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

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

 
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
 
 
Annex I 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
5.1. Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per una 
activitat de tractaments del metall per procediment electrolític que es pretén 
emplaçar al carrer del Coll, 32-34 del Polígon Santa Anna III (exp. 121/2019) 
 
Primer. Vist l’expedient 121/2019: 
 
Sol·licitant:   Sanchez Simon Inox, SL 
Domicili:  Carrer del Coll, 32-34 08272 Sant Fruitós de Bages 
DNI/NIF:   B66859422 
Tipus d’expedient:   Llicència ambiental 
Activitat: Tractaments del metall per procediment electrolític 
Emplaçament: Carrer del Coll, 32-34 08272 Sant Fruitós de Bages  
Ref. cadastral:  6660102DG0265N0007HK  6660102DG0265N0006GJ  
R/E:  2019-E-RC-3290 1705/2019 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació: 
 
“Que s’emet en relació a la sol·licitud de llicència ambiental efectuada amb núm. de 
registre 2019-E-RC-3290 de 17 de maig, per Roger Minguell Ginesta en representació 
de SANCHEZ SIMON INOX S.L. 
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1- Aquest informe té per objecte determinar si l’ampliació de l’activitat de tractaments del 
metall, per procediment electrolític amb cubetes de fins a 30 m3, Annex II 3.21 segons 
Llei 20/200  ), per a efectuar electropoliment d’acer inoxidable (indústria) que el 
sol·licitant projecta dur a terme en una finca situada al carrer del Coll, 32-34, al polígon 
Ind. Santa Anna III, de referència cadastral 6660102DG0265N0007HK i 
6660102DG0265N0006GJ d’aquest municipi, és compatible amb les prescripcions 
urbanístiques vigents i amb la configuració dels serveis públics establerts per 
l’Ajuntament. Val a dir que la documentació presentada per la interessada, als presents 
efectes, es considera suficient. 

 
2- Segons dades cadastrals la fica té una superfície del sòl de 4.520 m2 i una superfície 

construïda de 2.703 m2 que conforma un edifici de naus seriades que disposa de divisió 
horitzontal, ocupant l’activitat les dues naus situades més a l’est, al límit amb el carrer 
del Coll, amb superfície construïda de 385 m2 + 384 m2 i un coeficient de participació de 
14,29% + 14,285%. La superfície útil  de l’activitat en espais tancats d’acord a la 
documentació presentada és de 745,55 metres quadrats. L’activitat té accés al carrer 
del Coll, 32-24 per espai comunitari de la finca. 

 
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix: 

A. Planejament aplicable: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-
5-96  i DOGC 27-3-98); Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del 
PGOM, (DOGC 8.02.2005); Pla Parcial Santa Anna III, aprovat definitivament 
per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/05/1995, 
publicat al DOGC de 22/11/1995. 

B. Modificació del Pla general d'ordenació per canviar la qualificació de sòl als 
polígons industrials Santa Anna i Serreta, aprovat definitivament per acord de la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/08/1999 publicat al 
DOGC de 25/10/1999 i  publicació de les normes urbanístiques al DOGC de 
10/12/2007. 
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C. Règim urbanístic del sòl.  

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable, segons la següent documentació gràfica 
normativa del PGOM : Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 1.2 de la sèrie B 
1/5.000; i documentació gràfica normativa del Pla parcial : Plànol 7 Zonificació a 
escala 1/2.000.; Qualificació urbanística: Zona industrial, sistema d’ordenació 
de l’edificació d’edificació aïllada, regulada pels següents articles de les normes 
del PP: B - Zona industrial: art. 1 a 7, i articles 233 a 240 del PGOM. 

Suspensió de llicències:     Sí, veure apartat següent. 

Revisió del planejament en curs:    Sí. El Ple municipal, en 
sessió número 8/2019 de data 9 de maig de 2019, va adoptar l’acord número 10 
entre d’altres, d’aprovar el Text refós de la modificació puntual del POUM a 
l’àmbit de Santa Anna, promogut per l’Ajuntament, i d’elevar l’expedient 
diligenciat del Text refós de la modificació puntual a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme  de la Catalunya Central, amb la finalitat que aixequi la suspensió 
seva aprovació definitiva. L’acord d’aprovació inicial de 15 de juliol de 2016, 
inclou suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, durant 
el termini de dos anys, segons l’àmbit identificat gràficament en el plànol S1 del 
document complert i del document comprensiu. No obstant això, d’acord amb 
l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els 
instruments o atorgar les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat inicialment, en 
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació 
del planejament nou, una vegada aprovat definitivament. 

La modificació de planejament plantejada altera el règim urbanístic vigent pel 
que fa als paràmetres urbanístics aplicables a la finca augmentant l’alçada 
reguladora i el volum màxim edificable, i amb l’atorgament la llicència no es posa 
en risc l’aplicació del nou planejament. 

Usos urbanístics admesos:  S’admeten entre d’altres els de magatzems, usos 
industrials de categories 1ª, 2ª i 3ª segons es defineixen al pla general 
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d’ordenació i en totes les seves modalitats, i 4a categoria d’acord a articles 279 
i 281 de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació aplicant mesures 
correctores que disminueixen el nivell de pressió sonora, vibracions, perillositat 
per incendis, contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica, fins als límits de la 
categoria inferior. 

4- Quant a l’activitat que el sol·licitant  té la intenció de dur a terme a la finca a que fan 
referència els apartats anteriors, les consideracions a posar en relleu són les següents: 

a) Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de 
l’activitat: Si. 

b) Condicions d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència 
urbanística, en el seu cas: Si bé la parcel·la disposa dels serveis urbanístics 
bàsics i afronta amb una via que disposa d’enllumenat públic i està íntegrament 
pavimentada, les obres d’urbanització del sector no han estat rebudes.  

L’edificació és existent i es bastí amb llicència municipal. L’article 40 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, estableix les garanties relatives a l’execució simultània de 
les obres d’urbanització i edificació: 

40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 
39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 

40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de 
comprendre el 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, 
en el supòsit a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que 
correspon suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de 
resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén 
edificar. 

40.3 L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 

L’article 41 de l’esmentat decret, estableix que la primera utilització i ocupació 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, estableix les condicions de Primera utilització i 
ocupació de les edificacions executades simultàniament a les obres 
d’urbanització 

41.1 La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de 
conformitat amb l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres 
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d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de 
l’administració actuant. 

41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 
declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa 
aplicable. 

Per al càlcul de la fiança s’han aplicat els valors inclosos en la modificació de 
planejament en tràmit:  Pressupost d’execució per contracte de les obres 
pendents d’execució 858.636,80 € per a una superfície en zona industrial de 
377.840,04 m2, que equival a un rati de 2,27 €/m2 de sòl. Per a una parcel·la en 
zona industrial de superfície 4.520 m2, correspon una fiança de: 4.520 m2x 2,27 
€/m2 x 100% = 10.260,40 €, però que amb una participació total del 28,575 % en 
la divisió horitzontal queda en 2.931,90 m2. 

c) Classificació de l’activitat industrial. Al tractar-se d’una activitat situada en edifici 
industrial ubicat en sòl industrial situació D, s’admeten categories 1, 2, 3 en horari 
diürn i nocturn, sense limitació de potencia instal·lada en electromotors, amb uns 
valors límits d’immixtió sonors en l’ambient exterior i interior, diürn i nocturn, de 
ED= 65 dba, EN=55 dba, ID=40 DBA i IN=35 dba, o categoria 4 sempre que 
s’apliquin mesures correctores que disminueixin el nivell de pressió sonora, 
vibracions, perillositat per incendis, contaminació d’aigües residuals i 
atmosfèrica. 

5- L’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan referència 
els apartats anteriors, no afecta a bens o drets de titularitat municipal. 
 

CONCLUSIÓ. 
 
Primer. L’ampliació de l’activitat de tractaments del metall, per procediment electrolític 
amb cubetes de fins a 30 m3, Annex II 3.21 segons Llei 20/200  ), per a efectuar 
electropoliment d’acer inoxidable (indústria) que el sol·licitant projecta dur a terme en 
una finca situada al carrer del Coll, 32-34, al polígon Ind. Santa Anna III, de referència 
cadastral 6660102DG0265N0007HK i 6660102DG0265N0006GJ d’aquest municipi, 
compleix amb el règim urbanístic atribuït a la parcel·la. 
 
Segon. La parcel·la disposa dels serveis dels serveis públics municipals que requereix 
l’activitat. 
 
Tercer. Perquè la parcel·la gaudeixi de la condició de solar i es pugui posar en 
funcionament l’activitat, caldrà que es completi l’execució del planejament. La 
instal·lació per tant s’haurà d’efectuar condicionada a l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’ajuntament. 
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I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a 
Sant Fruitós de Bages.” 

Tercer.- Vist que la Junta Govern Local en sessió celebrada el 1 de febrer de 2016 va 
acordar adjudicar el contracte de serveis per a la redacció dels documents per a la 
modificació puntual del planejament, i dels seus projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització dels dos sectors que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant 
Fruitós de Bages (procediment núm. 1362/2015). El citat contracte fou formalitzat en 
data 25 de febrer de 2016, i els treballs de redacció es troben en curs.  
 
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 al BOPB:  05.07.2019 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per a l’activitat 
de tractaments del metall per procediment electrolític que es pretén emplaçar al carrer 
del Coll, 32-34 del Polígon Santa Anna III. 
 
Segon. Notificar aquest 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
6. ÀREA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
6.1. Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés 
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la realització d'unes colònies socials 
per a l'estiu 2019 (exp. 1502/2019) 
 
1. Atès que la Fundació Pere Tarrés compta amb el projecte solidari “Cap infant sense 
colònies”, en el marc del qual ofereix a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages dues 
places becades per a la participació d’infants amb risc d’exclusió social, en el qual la 
regidoria  l’Àrea d’atenció a la ciutadania (amb competències en matèria d’atenció a l’ 
infància). En el marc del Projecte “Cap infant sense colònies”, s’ ofereix una activitat 
dirigida a 2 infants en edats entre els 13 i 16 anys que reuneixin, a criteri dels Serveis 
Socials municipals, les condicions identificades com exclusió o risc d’exclusió social, per 
motius socioeconòmics i resideixin en el municipi beneficiari de l’activitat.  
 
La participació en el Projecte “Cap infant sense colònies”,  s’instrumenta mitjançant la 
formalització del “Conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages per a la realització d’unes colònies socials per a l’estiu 2019” 
que s’adjunta com a annex al present acord.  
 
A la clàusula tercera s’estableixin les obligacions de l’Ajuntament, sense que cap 
d‘aquestes tingui contingut econòmic. 
 
2. A l’expedient consta l’informe de l’Educadora Social de l’Ajuntament favorable a l’ 
aprovació del conveni. 
  
3. El conveni reuneix els requisits establerts en l’article 49 de la Llei 40/ 2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic dels sector públic. 
 
4. L’òrgan competent per a la seva aprovació es la Junta de Govern Local que actua per 
la competència delegada següent: 
 

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

 
Es proposa a la Junta de Govern Local  que adopti els següents:  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del “Conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés 
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la realització d’unes colònies socials per 
a l’estiu 2019” de conformitat amb el text que s’annexa. 
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SEGON.- Designar com a tècniques de referència a la senyora Marta Mora Francitorra, 
educadora social de l’Ajuntament i a la senyora Anna Grau Pallisa, treballadora social. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Fundació Pere Tarrés i donar trasllat del mateix 
a l’àrea d’alcaldia per a formalitzar la signatura del conveni. de col·laboració 
 
QUART.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
ANNEX.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES I LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS PER A LA REALITZACIÓ 
D’UNES COLÒNIES SOCIALS PER A L’ESTIU 2019 
 
Barcelona, a ... 
 
INTERVENEN I ACTUEN 
 
D’una banda, el Sr. Joan Carles Batanés Subirana, amb DNI XXX i domicili a efecte de 
notificacions a Plaça de la Vila, 1, com a Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages,  que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les 
funcions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i de 
conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local de data _________ de __________ 
de ________ pel qual s’aprova la signatura del present conveni.  
                                                 
 I de l’altra, el senyor Josep Oriol Pujol i Humet, amb DNI XXX i domicili a efecte de 
notificacions, al carrer Numància, 149-151, 08029 – Barcelona, com director general de 
la Fundació Pere Tarrés amb NIF R5800395E, en virtut  del càrrec i  apoderat en 
escriptura autoritzada el dia 30 de novembre del 2005, pel Notari de Barcelona, Don 
Joan Carles Ollé Favaro, número de protocol  4.497. 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que la FUNDACIÓ PERE TARRÉS (en endavant FPT) és una organització no 
lucrativa d'acció social i educativa, que té per missió la promoció de l'educació en 
el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social, l'enfortiment del teixit 
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associatiu i la organització d’activitats educatives i socials (Casals d’Estiu, Colònies, 
Campaments, etc...) en col·laboració amb institucions tant de caràcter privat com 
públic. 

II. Què la FPT en el marc de la campanya “Ajuda’ls a créixer”, que engloba tots 
aquells projectes de la Fundació que van dirigits a reduir les desigualtats socials,  
impulsa el programa Cap Infant sense colònies i ofereix beques a través de les 
quals els infants amb risc d’exclusió social poden gaudir de colònies, casals d’estiu 
i altres activitats habituals dins el lleure educatiu durant el període estival. 

III. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (en endavant Ajuntament) té interès 
en col·laborar i participar en aquesta  campanya tal i com es detalla seguidament 
per atendre durant l’estiu infants i joves en risc d’exclusió social del municipi.  
 

Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de 
conformitat amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
a) L’objecte del present conveni és la participació d’infants en situació o risc d’exclusió 

social residents a Sant Fruitós de Bages en activitats educatives en el lleure 
promogudes per la FPT i els seus Centres d’Esplai adherits. Concretament es preveu 
la inscripció de diversos infants a les colònies socials amb les característiques 
exposades en la “Fitxa resum de l’Activitat” que s’adjunta com a Annex 1 al present 
conveni i forma part del mateix. 

b) La finalitat del conveni és establir un marc general de col·laboració entre la FPT i 
l’Ajuntament   amb la finalitat de treballar conjuntament per a dur a terme l’objecte 
del conveni.  

c) Aquesta activitat està dirigida a 2 infants en edats entre els 13 i 16 anys que 
reuneixin, a criteri dels Serveis Socials municipals, les condicions identificades com 
exclusió o risc d’exclusió social, per motius socioeconòmics i resideixin en el municipi 
beneficiari de l’activitat. Tindran places a les colònies de LA CONRERIA (Tiana) del 
12/08/2019 al 16/08/2019. 

d) La FPT es compromet a realitzar el projecte educatiu, l’organització, coordinació i 
desenvolupament de l’activitat, assumint-ne els costos derivats, a excepció dels 
assumits per la contrapart signant. 

e) L’Ajuntament i la FPT acorden deixar oberta la possibilitat d’ampliar a aquest acord 
a altres activitats de mutu interès. 

 
Segon. Obligacions i responsabilitats de  la Fundació Pere Tarrés 
 
a) En relació amb l’activitat principal, la FPT s’obliga a:  

o Realitzar-la segons les especificacions del Annex 1. En cas d’alguna anomalia 
l’Ajuntament informarà a la FPT perquè es prenguin les mesures adequades. 

o A complir amb la normativa vigent en l’àmbit del lleure, seguint els criteris i canals 
que la Direcció General de Joventut té establerts, garantint un bon nivell 
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qualitatiu en totes les activitats i vetllar, tant per la seguretat i la integritat física 
de les persones participants, com pel respecte pel medi natural, la sostenibilitat, 
el reciclatge i la reutilització de recursos.  

o Mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació 
que, per a l’exercici de la seva activitat, els sigui facilitada, comprometent-se a 
utilitzar aquesta informació i/o documentació únicament amb la finalitat indicada. 

o Contractar i/o disposar d’una Pòlissa d'Accidents Personals i de Responsabilitat 
Civil tal com estableix la normativa vigent de regulació de les activitats d’educació 
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i pels imports establerts 
en el mateix. 
 

b) En relació al personal, la FPT:  
 
o Serà la responsable d’aportar l’equip de lleure i tècnic necessari per a la 

realització de l’activitat, complint amb la normativa vigent en l’àmbit del lleure, 
que realitzarà les seves funcions seguint les instruccions que rebi de la mateixa 
FPT d'acord amb les obligacions assumides. La relació que estableix aquest 
conveni no suposa en cap moment que el personal contractat i/o aportat per la 
FPT mantingui cap mena de relació laboral amb l’Ajuntament, ni viceversa. 

o Es responsabilitzarà de cadascun dels membres de l’equip que contracta/aporta 
i s’obliga a estar al corrent del pagament de salaris i de cotitzacions a la 
Seguretat Social del personal afecte a aquest Conveni. 

o Es compromet a que l'equip de treball adscrit a la activitat i les persones que 
l'integren tinguin la formació, qualificació i dimensions adequades per a la 
realització dels treballs convinguts i coneguin el contingut de les clàusules 
relatives a la seguretat, confidencialitat i tractament de dades personals, i la seva 
obligació personal de respectar-los.  

o Garanteix que tot el personal contractat/voluntari/col·laborador en el projecte, i 
que en virtut d’això tingui contacte amb menors d’edat, compleix amb el requisit 
de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual, en els termes establerts a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial 
del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, segons modificació realitzada per 
la Llei  26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència. 

 
Tercer. Obligacions i responsabilitats de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament serà l’encarregat de realitzar les següents tasques: 
 
a) Vetllar per la plena ocupació de les places ofertes i dur a terme totes les accions 

necessàries per a assegurar la màxima assistència dels beneficiaris. En cas de que 
algun beneficiari seleccionat en primera instancia no participi finalment a l’activitat, 
l’Ajuntament garantirà l’accés a un nou beneficiari a l’activitat en substitució del 
beneficiari no participant.  
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b) Fer les inscripcions dels nens/es i retornar a la FPT  abans del 10 de juliol 
degudament emplenades les fitxes d’inscripció facilitades per la FPT amb tota la 
documentació necessària: fotocòpia de la tarja sanitària, del DNI del tutor de l’infant, 
el DNI de l’infant (si en té) o en cas contrari fotocòpia del llibre de família i fotocòpia 
del carnet de vacunació. Tota informació de caràcter privat gestionada en el marc 
d’aquesta activitat estarà sotmesa a les obligacions legals de la LOPD segons el 
punt cinquè del present conveni.  

c) Designar un tècnic de referència i fer arribar a la FPT els contactes d’altres tècnics i 
serveis de referència vinculats amb l’activitat, així com telèfons d’interès locals 
referents a la seguretat dels participants per tal de garantir la constant comunicació 
entre les dues parts i donar suport en la resolució de possibles conflictes o 
contratemps, avisant a la FPT en cas que es doni alguna circumstància que pugui 
alterar el normal desenvolupament.  

d) Facilitar, en cas de que sigui necessari, qualsevol informació i documentació relativa 
als beneficiaris per tal de garantir una correcta resolució de qualsevol incidència  
(rebuts d’inscripció, telèfons de contacte...).  

e) Fer difusió de les activitats entre les famílies amb carències socials de la localitat 
segons el que s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni.  
 

Quart. Difusió i Comunicació 
 
a) La FPT tindrà el dret a realitzar reportatges de caràcter audiovisual i convocar 

mitjans de comunicació per a la difusió de l’activitat, amb la obligatorietat de comptar 
amb l’autorització dels beneficiaris.  

b) Qualsevol acció de difusió i comunicació externa per part de l’Ajuntament sobre 
l’activitat ha de ser prèviament consensuada amb la FPT.  

c) L’Ajuntament es compromet a no utilitzar la imatge de la FPT o qualsevol informació 
relativa a la Campanya i activitat acordada sense la prèvia autorització de la FPT.  

d) La FPT es reserva el dret a autoritzar o no unilateralment les accions comunicatives 
que s’acordin si les condicions tècniques i gràfiques de la mateixa són deficients o 
el seu contingut atempti contra la dignitat de les persones, no estigui acordat amb la 
FPT o transgredeixi els valors o drets reconeguts per la Constitució.  

e) L’Ajuntament es compromet a no divulgar la informació i documentació confidencial 
de totes les dades que obtingui en relació a aquest conveni així excepte les 
indispensables per al seu compliment.  
 

Cinquè. Vigència del conveni 
 
Des de la seva signatura, aquest dia inclòs, fins el moment en que s’hagin fet efectives 
la totalitat d’obligacions derivades del contracte, si aquest és anterior, i com a màxim 
fins al 31 de desembre de 2019.    
 
Sisè. Obligacions legals 
a) Fundació Pere Tarrés assegura trobar-se al corrent de pagament de totes les 

obligacions tributàries i que compleix tota la normativa legal vigent i aplicable, i també 
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és l’única responsable del compliment de les esmentades obligacions pel que fa al 
personal que aporta o té contractat al seu servei.  

b) D’acord el que disposen la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, les parts fan constar que les dades 
personals contingudes en el present conveni  o en els documents previs preparatius 
del mateix, seran d'ús exclusiu per les recíproques relacions. Aquestes dades 
figuraran exclusivament en els fitxers automatitzats de titularitat privada dels 
contractants. 

c) Les parts s'obliguen a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació i 
documentació que les dues parts es facilitin mútuament o tinguin accés durant la 
prestació del servei. 

d) FPT  tractarà les dades personals citades d’acord amb el que disposen el que 
disposen la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 

e) FPT farà signar a cada menor la corresponent targeta alfa que garantirà els drets a 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat de les dades i a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades. 

 
Setè.-Causes de resolució 
 
A més dels motius recollits a la llei, l’incompliment per alguna de les parts dels pactes 
anteriors suposa la resolució automàtica del present contracte, sens perjudici que la part 
afectada pugui iniciar les accions que s’escaiguin. D’altra banda, podrà resoldre’s de 
forma anticipada abans del temps convingut: 

o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats 
que constitueixin el seu objecte. 

o per les causes expressament establertes en aquest conveni,  
o de mutu acord de les parts, les legalment previstes,  
o per qualsevol conducta duta a terme per qualsevol de les parts que comporti un 

incompliment de les obligacions previstes.  
En aquests supòsits, les parts acordaran els extrems concrets per a la finalització de les 
actuacions que estiguin vigents. 

 
Vuitè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, la modificació, la resolució 
i els efectes d’aquest conveni de col·laboració, i que no hagin pogut ser dirimides per 
mutu acord entre les parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció contenciosa-
administrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa- Administrativa. 
 
En prova de conformitat, totes dues parts signen el present document, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
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Fitxa Tècnica de l’Activitat 

Dades Generals 

Nom i Codi de l’Activitat 

Colònies A319 

Dates 

Dia d’Inici Dia Final Durada 

A319: 12/08/2019 
 

A319: 16/08/2019 
 

5 dies 

Coordinador Pedagògic i tècnics de l’Activitat 

Nom Telèfon de Contacte 

Cristina Toran 
Cecilia Monteis 

Irene  Coll 

Cristina: 93 430 16 06 / Ext. 1313 
Cecilia: 93 430 16 06 / Ext.1222 
Irene: 93 430 16 06 / Ext.1237 

Lloc on es desenvolupa l’Activitat 

Nom del Centre 

Casa de colònies La Conreria 

Localització 

Adreça Població Comarca 

Ctra. Badalona-Mollet km. 6 
(BV-500) 08391 Tiana 

Tiana Maresme 

Telèfon DIRECTOR/A ACTIVITAT DIRECTOR/A ACTIVITAT 

Per confirmar Per confirmar 

Persones de Contacte 

Nom Telèfon de 
Contacte 

Referent 

Fundació Pere Tarrés - SCV 
93 430 16 06 / Ext. 

1313 
Cristina Toran 

Educadora social Sant Fruitós de 
Bages 

938789701 Marta Mora 
Francitorra 
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Persona referent dia 12 i 16/08/2019 938789701 Anna Grau Pallisa 

Director/a activitat A328 Per confirmar Per confirmar 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
6.2. 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. 529/2016) 
 
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”, amb l’objecte d’adjudicar la llicència 
d’ús privatiu temporal de 22 parcel·les. 
 
Segon. Atès que el plec va ser modificat en la seva clàusula 4rta per acord de la Junta 
de Govern Local de 3.04.2017, per tal que el termini per la presentació de sol·licituds 
estigués permanentment obert fins que s’hagin adjudicat totes les parcel·les. 
 
Tercer. Vista la provisió emesa en data 5 de juliol de 2019 per la regidoria d’Atenció a la 
Ciutadania en la que es posa de manifest que en l’actualitat no s’ha assolit la ocupació 
de la totalitat de les parcel·les, sent necessari reformular els requisits dels sol·licitants i 
criteris de valoració per tal que un major nombre d’aquests puguin ésser usuaris finals 
que podran conrear en els terrenys citats; i s’insta l’inici dels tràmits per tal de modificar 
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” en el sentit següent: 
 

- Modificar els requisits dels sol·licitants i criteris de valoració introduint la franja 
d’edat de 65 anys per tal que l’adjudicació de parcel·les a conrear no estigui 
sotmesa a cap altre requisit. 

- Modificar la durada de les llicències per tal que aquestes finalitzin amb l’any 
agrícola (mes de novembre de l’any de finalització de la llicència). 

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

- Òrgan delegant: Alcalde 
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- Decret: 2019-0868 

- Data: 18/06/2019 

- Publicació BOP: 05/07/2019 

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Modificar la redacció de les clàusules 3 i 5 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen 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”, quedant redactades en els següents termes:  
 
Clàusula 3. Durada de la cessió 
 
“La durada màxima de l'autorització és de dos (2) anys agrícoles, finalitzant el 31 
d’octubre de l’any en que finalitzi. 
 
Finalitzat aquest termini es realitzarà un nou procés d’adjudicació dels horts en els 
termes i condicions aprovats per l’Ajuntament.” 
 
Clàusula 5. Requisits dels sol·licitants i criteris de valoració 
 
“5.1.- Els interessats de 18 anys o més i menys de 65 anys d’edat hauran de complir els 
següents requisits: 
 

a) Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages un mínim d’un any. 

 
b) No tenir a la seva disposició per propietat, lloguer o cessió terrenys de conreu 

hortícola. 

 
c) Obtenir una puntuació mínima de 7 per aplicació dels següents criteris: 

CRITERI                                                                                 PUNTUACIÓ 

   1.     Condicions econòmiques de la unitat familiar                                   

1.1. Prestació econòmica/pensió 
inferior al Salari Mínim Interprofessional 
(fixat pel 2019 en 900,00 € mensuals) 

4 punts              

1.2. Prestació econòmic, pensió o salari 
superior al Salari Mínim 
Interprofessional (fixat pel 2019 en 
900,00 € mensuals) 

3 punts              

2. Nombre de persones a la unitat 
familiar 

2 punts per persona  

3. Altres situacions familiars i/o socials 
valorades pels serveis socials 
municipals 

Fins a un màxim de 4 punts 
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Les sol·licituds que no assoleixin la puntuació mínima de 7 punts quedaran excloses del 
procés.  
 
5.2.- Els interessats de 65 anys d’edat o més només hauran d’acreditar estar 

empadronats a Sant Fruitós de Bagesi no tenir a la seva disposició per propietat, lloguer 

o cessió terrenys de conreu hortícola.  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds juntament amb la documentació 
requerida, la mesa d’avaluació de les sol·licituds, amb la següent composició, es reunirà 
als efectes de prendre raó de les sol·licituds presentades i sol·licitar informe sobre 
l’admissió/exclusió de les mateixes als serveis tècnics de l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 
 
La mesa estarà integrada pels següents membres: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde o regidor en qui delegui 
Vocals: 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres 
Sra. Núria Clarella Amenedo, regidora d’Atenció a la Ciutadania 
Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal 
Sra. Sandra Palomino Vega, treballadora social municipal 
Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal 
 
Secretaria de la mesa: 
Francina Rius Cruz, Tècnica de l’àrea de contractació  
 
L’informe sobre l’admissió/exclusió de les sol·licituds contindrà la llista de les persones 
que han estat admeses i excloses. Es concedirà un termini d’audiència de cinc dies 
hàbils per a la presentació de reclamacions, finalitzat el qual i resoltes les possibles 
reclamacions, es publicarà la llista definitiva.” 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’àrea de serveis socials (Sra. Sandra Palomino 
Vega)  i a l’àrea de comunicació (Sra. Marina Rojo Solé) per la seva oportuna difusió. 
 
TERCER. 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 - 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” (TEXT REFÓS) 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ 
DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES 
EN EL MARC DEL PROJECTE “HORTS SOCIALS A SANT FRUITÓS DE BAGES”    

 
Clàusula 1. Objecte 
Constitueix l’objecte d’aquesta licitació l’atorgament de les llicències d’ús privatiu per 
l’ocupació temporal de parcel·les situades a la zona de la Sagrera en el marc del 
Projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages”  exclusivament pel seu conreu agrícola. 
Els horts que habilitarà l’Ajuntament podran ser de titularitat pública o procedents 
d’arrendaments o convenis subscrits per l’Ajuntament amb altres entitats o particulars. 
En concret són objecte de concessió de llicència d’ús privatiu temporal les següents 
parcel·les la ubicació i distribució de les quals consta grafiada en el plànol que s’adjunta 
en Annex 2: 

Núm. de parcel·la m2 

Parcel·la núm. 1 82,00 

Parcel·la núm. 2 82,00 

Parcel·la núm. 3 82,00 

Parcel·la núm. 4 82,00 

Parcel·la núm. 5 82,00 

Parcel·la núm. 6 82,00 

Parcel·la núm. 7 82,00 

Parcel·la núm. 8 82,00 

Parcel·la núm. 9 82,00 

Parcel·la núm. 10 82,00 

Parcel·la núm. 11 82,00 

Parcel·la núm. 12 82,00 

Parcel·la núm. 13 82,00 

Parcel·la núm. 14 82,00 

Parcel·la núm. 15 82,00 

Parcel·la núm. 16 82,00 

Parcel·la núm. 17 82,00 

Parcel·la núm. 18 82,00 

Parcel·la núm. 19 82,00 

Parcel·la núm. 20 82,00 

Parcel·la núm. 21 82,00 

Parcel·la núm. 22 82,00 

 
 
Clàusula 2. Naturalesa Jurídica 
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La concessió de llicència d’ús privatiu de l’hort per al seu cultiu no suposa en cap cas la 
transmissió de la propietat del terreny, en tot cas, una cessió temporal a precari, 
condicionada al compliment de l’establert en el present plec de clàusules. 
 
Clàusula 3. Durada de la cessió 
La durada màxima de l'autorització és de dos (2) anys agrícoles, finalitzant el 31 
d’octubre de l’any en que finalitzi la mateixa. 
 
Finalitzat aquest termini es realitzarà un nou procés d’adjudicació dels horts en els 
termes i condicions aprovats per l’Ajuntament. 
 
Clàusula 4. Presentació de les sol·licituds 
 
El termini per la presentació de sol·licituds estarà permanentment obert fins que s’hagin 
adjudicat totes les parcel·les, i es sol·licitarà mitjançant instància normalitzada per 
aquest procés i documentació acreditativa de les condicions exigides. 
Dins del mes següent en el qual s’hagin rebut sol·licituds, i emès l’informe sobre 
l’admissió i exclusió de les mateixes per part de l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament, es reunirà mesa de contractació per adjudicar la concessió de llicències 
d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de les parcel·les sol·licitades en el marc del 
projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages. 
 
Clàusula 5. Requisits dels sol·licitants i criteris de valoració 

5.1.- Els interessats de 18 anys o més i menys de 65 anys d’edat hauran de complir els 
següents requisits: 
 

a) Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages un mínim d’un any. 

 
b) No tenir a la seva disposició per propietat, lloguer o cessió terrenys de conreu 

hortícola. 

 
c) Obtenir una puntuació mínima de 7 per aplicació dels següents criteris: 

CRITERI                                                                                 PUNTUACIÓ 

   1.     Condicions econòmiques de la unitat familiar                                   

1.1. Prestació econòmica/pensió 
inferior al Salari Mínim Interprofessional 
(fixat pel 2019 en 900,00 € mensuals) 

4 punts              

1.2. Prestació econòmic, pensió o salari 
superior al Salari Mínim 
Interprofessional (fixat pel 2019 en 
900,00 € mensuals) 

3 punts              

2. Nombre de persones a la unitat 
familiar 

2 punts per persona  
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3. Altres situacions familiars i/o socials 
valorades pels serveis socials 
municipals 

Fins a un màxim de 4 punts 

 
Les sol·licituds que no assoleixin la puntuació mínima de 7 punts quedaran excloses del 
procés.  
 
5.2.- Els interessats de 65 anys o més només hauran d’acreditar estar empadronats a 
Sant Fruitós de Bages i no tenir a la seva disposició per propietat, lloguer o cessió 
terrenys de conreu hortícola.. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds juntament amb la documentació 
requerida, la mesa d’avaluació de les sol·licituds, amb la següent composició, es reunirà 
als efectes de prendre raó de les sol·licituds presentades i sol·licitar informe sobre 
l’admissió/exclusió de les mateixes als serveis tècnics de l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 
 
La mesa estarà integrada pels següents membres: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde o regidor en qui delegui 
Vocals: 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres 
Sra. Núria Clarella Amenedo, regidora d’Atenció a la Ciutadania 
Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal 
Sra. Sandra Palomino Vega, treballadora social municipal 
Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal 
 
Secretaria de la mesa: 
Francina Rius Cruz, Tècnica de l’àrea de contractació  
 
L’informe sobre l’admissió/exclusió de les sol·licituds contindrà la llista de les persones 
que han estat admeses i excloses. Es concedirà un termini d’audiència de cinc dies 
hàbils per a la presentació de reclamacions, finalitzat el qual i resoltes les possibles 
reclamacions, es publicarà la llista definitiva. 
 
Clàusula 6. Procés d’adjudicació 
 
Una vegada es disposi de la llista definitiva d’admesos/exclosos, la mesa es reunirà als 
efectes de formular la proposta d’adjudicació dels horts a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la puntuació obtinguda de major a menor. 
 
La distribució dels horts (numerats de l’ 1 al 22)  es farà per sorteig públic entre els 
sol·licitants que hagin resultat admesos si superen el nombre d’horts disponibles. 
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S’adjudicarà una única parcel·la (hort) a cada sol·licitant pel seu cultiu. La relació 
definitiva de llicències adjudicades es publicarà al BOPB i es notificarà individualment. 
En el supòsit que hi hagin més sol·licitants admesos que parcel·les disponibles, es 
crearà una borsa de sol·licitants en l’ordre resultant de la puntuació obtinguda segons 
els criteris establerts en la clàusula 5.   
 
Quan es produeixin vacants de les autoritzacions atorgades en aquesta licitació, 
l’Ajuntament, si ho considera convenient, pot atorgar directament la concessió d’ús 
privatiu a qui correspongui, segons l’ordre de la llista de la borsa. En aquest cas, se 
citarà aquesta persona, la qual disposarà d’un termini màxim de 10 dies per acceptar o 
rebutjar l’oferiment d’autorització. Si la persona, un cop notificada de manera fefaent, no 
compareix davant l’ajuntament a efectes d’acreditar documentalment que continua 
reunint els requisits per fer-ne ús, o no els pot acreditar dins d’aquest termini, s’entendrà 
que desisteix de la seva sol·licitud i causarà baixa de la borsa de reserva. Es continuarà 
el mateix procediment amb les successives persones d’acord amb l’ordre de la llista fins 
a l’adjudicació de l’autorització vacant. 
 
En el cas que amb l’obertura i tramitació del present procediment no s’atorguessin la 
totalitat de llicències la Junta de Govern Local podrà delegar a favor de l’Alcaldia per tal 
que, mitjançant decret, s’instrumentalitzi el procediment que permeti atendre les noves 
i eventuals sol·licituds de concessió de llicència que compleixin amb els requisits 
establerts en el present plec de clàusules. 
 
Clàusula 7. Formalització de les adjudicacions 
 
Els adjudicataris hauran de recollir els títols acreditatius del seu dret atorgats per 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins el termini de 15 dies a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Serà requisit necessari la prèvia constitució d’una fiança de 60 €, que hauran d’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. 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, previ informe favorable dels serveis tècnics 
municipals.  
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el document 
administratiu dins del termini indicat, l'Ajuntament podrà acordar la seva resolució, amb 
tràmit d’audiència prèvia a l’interessat, adjudicant la parcel·la a una altra persona d’acord 
amb l’ordre de la llista d’espera (borsa) ; continuant el mateix procediment fins a 
l’adjudicació de l’autorització vacant. 
 
Les llicències d’ús privatiu es formalitzaran mitjançant document administratiu. 
 
Clàusula 8. Finalització de la cessió temporal 
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Al finalitzar el termini establert en les presents bases,  l’adjudicatari deixarà l’hort a 
disposició de l’Ajuntament, en perfecte estat d’ús i explotació, sense dret a cap 
indemnització sobre els cultius que en aquell moment ocupin el terreny, ni sobre cap 
altre concepte o millora relacionat amb aquest. 
 
La condició d’adjudicatari d’una parcel·la (hort) es perdrà automàticament per: 
 
 a) Renúncia 
 b) Pèrdua de veïnatge 
 c) Subrogació o subarrendament a tercers. 

d) Per manca de cultiu o abandonament de l’hort durant més de tres (3) mesos. 
 e) Defunció de l’adjudicatari. 
 
Suposarà també la finalització de la cessió temporal dels terrenys, l’incompliment de les 
normes  exposades en present reglament. 
 
Clàusula 9. Drets i Deures dels adjudicataris 
Deures: 
 
1. Conrear l’hort segons disposa aquest reglament. 

2. Donat el destí de les parcel·les, l’adjudicatari podrà conrear-hi hortalisses, verdures 

i  flors, sempre que no siguin especies prohibides per alguna disposició. 

3. No es podran plantar arbres. 

4. A assistir a les activitats de formació sobre agricultura general i/o ecològica que 

s’organitzin per l’Ajuntament dirigides als adjudicataris. 

5. No es podrà aixecar-hi o instal·lar-hi barraques o d’altres construccions. 

6. No es podrà instal·lar-hi hivernacles. 

7. No es podrà delimitar l’hort amb murs, canyes,  fustes, tanques, o altres elements.  

8. No es podrà modificar el traçat original dels horts, ni unir-los a horts veïns, ni 

sobrepassar els límits marcats de cadascuna de les parcel·les. 

9. No es podrà utilitzar la parcel·la com a magatzem de materials o deixalles. 

10. No es podrà tenir-hi gossos ni cap altre tipus d’animals de forma permanent. 

11. No es podrà cremar les restes generades a l’hort, que en tot cas s’hauran de 

compostar, ni fer foc. 

12. Caldrà fer un bon ús de l’aigua. 

Drets: 
 
1. Obtenir el recolzament de l’Ajuntament davant pertorbacions de tercers. 

2. Obtenir aigua pel reg (d’acord amb els horaris establerts). 

3. Collir els fruits de la terra que doni l’hort. 

 
Clàusula 10. Normes d’ús 
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Els adjudicataris dels horts han de complir les següents normes d’ús: 

1. Els horts estaran destinats a cultius hortícoles i/o florals, quedant exclosa la plantació 

d’arbustos o arbres. 

2. Cada usuari té la obligació de  mantenir l’hort en bon estat d’ordre i neteja. 

3. L’horari d’accés als horts és lliure tots els dies de la setmana, restant determinat per 

les hores de llum solar, evitant romandre als horts a les hores de foscor. 

4. Cada adjudicatari es farà responsable de mantenir en bon estat les línies de 

delimitació del seu hort. 

5. El fem orgànic es situarà en un punt creat per aquesta finalitat. 

6. S’ha de complir amb les normes de la Comunitat de Regants. 

7. Cal Utilitzar especies pròpies de l’horta i prioritzar les varietats locals . 

8. Cal conrear l’hort seguint els criteris d’agricultura ecològica. 

9. La fertilitat i l’activitat biològica del sòl hauran de ser mantingudes o incrementades 

mitjançant la rotació de cultius que incloguin les lleguminoses i l’aplicació de fems 

d’origen animal o matèria orgànica, ambdós preferiblement compostats. 

10. La prevenció de danys causats per plagues, malalties i males herbes es basarà 

fonamentalment en la protecció d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats, 

la rotació de cultius, les tècniques de cultiu i els processos mecànics. 

11. El reciclatge dels desfets i restes d’origen vegetal serviran com a recursos per a la 

producció agrícola mitjançant compostatge. 

12. No s’utilitzaran organismes modificats genèticament, ni productes obtinguts 

mitjançant modificació genètica. 

13. No es podran instal·lar llums ni aparells elèctrics, ni es podran utilitzar bombes per 

regar. 

14. Qualsevol incidència o problemàtica haurà de ser comunicada d’immediat a 

l’Ajuntament. 

Clàusula 11. Potestats de l’Administració. 
 
1. L’Ajuntament pot acordar el cessament d’aquest projecte d’Horts Socials total o 

parcialment, per raons d’interès públic, la qual cosa podria suposar la suspensió total 

o parcial de les autoritzacions. 

2. Al finalitzar la cessió individual d’algun adjudicatari, l’Ajuntament disposarà de nou 

de la parcel·la d’hort en qüestió i aquesta serà adjudicada seguir l’ordre de la borsa 

creada a través del darrer sorteig efectuat. En aquest cas l’hort s’adjudicarà al 

següent interessat de la borsa i el període serà fins a la finalització del termini global 

establert de dos anys. 

3. Inspeccionar en qualsevol moment els hort objecte del projecte. 

4. Dictar instruccions complementàries per al bon funcionament del projecte 
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5. Crear una comissió tècnica per vetllar pel compliment dels objectius generals 

d’aquest projecte, així com: 

 a) Fer el seguiment del funcionament del programa. 
 b) Assessorar, suggerir i fer propostes de millora. 
 c) Informar sobre els conflictes i incidències en l’ús dels horts. 

d) Resoldre, amb caràcter arbitral les incidències que puguin  aparèixer , dubtes 
sobre reglament i qualsevol altra qüestió o incidència en el projecte. 

 e) Aprovar una proposta anual d’activitats. 
6. L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin 

afectar a les parcel·les. Així mateix queda exempt de qualsevol responsabilitat en 

cas d’accident de l’adjudicatari en el desenvolupament de les tasques de conreu o 

en la seva estada a l’hort. 

7. L’Ajuntament contractarà una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil per al 

projecte d’Horts Socials. 

ANNEX 1 :  Model d’instància 
 

 En/Na................................................................................................................................ 
amb el DNI/NIE núm. ................................. amb domicili a ........................................ 
núm. .......... bloc ....... pis .......... porta ....... de ............................................................ 
telèfon ...................................... telèfon mòbil ................................ correu electrònic 
............................................................................  
 
EXPOSO 
 
Que compleixo amb els requisits especificats en aquesta convocatòria i que estic 
assabentat/da de les condicions generals i de les obligacions dels titulars de les 
llicències d’ús privatiu a precari del domini públic sobre els horts socials de Sant Fruitós 
de Bages, especificades en el “PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU PER 
L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE PARCEL·LES EN EL MARC DEL PROJECTE “HORTS 
SOCIALS A SANT FRUITÓS DE BAGES” i per això 
 
DEMANO 
 
Ser admès/esa com a participant en la convocatòria pública per a la concessió de les 
llicències d’ús privatiu a precari del domini públic sobre les parcel·les d’hort socials de 
Sant Fruitós de Bages, participant en el sorteig. 
 
I a tals efectes presento la documentació que s’adjunta, i DECLARO que actualment no 
realitzo l’explotació de cap hort de cultiu, ja sigui per títol d’arrendatari o propietari del 
mateix. 
 
Signat: 
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Sant Fruitós de Bages, .......... de .............................. de .......... . 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 
 
 Fotocòpia del DNI. 
 
 
 Documentació justificativa de percepció d’ingressos econòmics de tots els membres del 
nucli de convivència (només pel cas que els ingressos siguin inferiors al Salari Mínim 
Interprofessional el qual, pel 2019, s’ha establert en 900,00 € mensuals) 
 
  Títol de família monoparental 
 
  Títol de família nombrosa 
 
 
ANNEX 2 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
6.3. Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1435/2019, 1528/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 4276 i 4592/2019). 
 
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 
 Número de decret: 2019-0868 
 Data de 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 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 478,96€ 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 

43/2019 1435/2019 XXX 226,63€ Subministraments C/c usuària 
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46/2019 1528/2019 XXX 252,33€ Subministraments C/c usuari 

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

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

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
6.4. Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1490/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 4465/2019). 
 
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 
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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 
 Número de decret: 2019-0868 
 Data de 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 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 90,85€ 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 

45/2019 1490/2019 XXX 90,85€ 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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.5. Concessió d’ajudes per llibres de text i material escolar (exp. 1526/2019) 
 
Primer.- Vista la sol·licitud presentada per la usuària 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  4595/2019). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària 3332348010. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de Juny de 2019 
- Número de decret: 2019-0868 
- Data de 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 d’ajuda individualitzada que es recull a la següent,  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 150,00€ 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 
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9/2019 1526/2019 XXX 150,00€ Llibres 
escolars 

C/C usuària 

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

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

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

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

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
6.6. Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS (exp. 1162/2019, 
1232/2019, 1343/2019, 1527/2019, 1531/2019) 
 

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 

3392; 3562; 3870; 4593 i 4610/2019) 

 

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

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

 

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

 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2019 

- Numero decret: 2019-0868 

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

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 492,00€ ajuts 

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

menors a activitats esportives.  

 

Ref. 

S.Socials 

Núm. 

Expedient 

D.N.I Sol·licitant Import 

Ajuda 

Concepte Forma de Pagament 

03/2019 1162/2019 XXX 96,00€ Activitat 

esportiva 

Compte corrent consell 

esportiu del Bages.  

 

05/2019 1232/2019 XXX 75,00€ Activitat 

esportiva 

Compte corrent la 

Xarranca 

06/2019 1343/2019 XXX 141,00€ Activitat 

esportiva 

Compte corrent consell 

esportiu del Bages. 

08/2019 1527/2019 XXX 60,00€ Activitat 

esportiva 

Compte corrent consell 

esportiu del Bages. 

09/2019 1531/2019 XXX 120,00€ Activitat 

esportiva 

Compte corrent Sant 

Fruitós Escola de Futbol 

 

 

Segon.-  Imputar aquests imports a la partida pressupostària 3332648009. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.  
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Quart.- Donar trasllat de aquest acord a l’àrea d’esport per el seu control i justificació de 

l’assistència dels menors a l’activitat  i a la tresoreria, per fer efectiu el pagament de 

l’ajuda atorgada. 

 

Cinquè.-  Declarar que: 

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

mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
7. ÀREA DE FESTES 
 
7.1. Autorització d’activitat festiva en espai públic en motiu del sopar de 
carmanyola (exp. 1503/2019) 
 
1. Vista la instància presentada per Vicenç Ibáñez Badia en representació de l’AVV 
TORRE SANMARTÍ (registre d’entrada 2019-E-RC-4386 de 3 de juliol), en la qual 
sol·licita autorització d’ocupació de via pública al Parc del Castell, en motiu de la 
realització d’un concurs de truites i sopar de carmanyola, dissabte 27 de juliol de 2019 
de 20:00 a 01:00 hores. L’aforament previst es de 50 assistents.  
 
2. La sol·licitud en els termes que es plantegen constitueix un aprofitament especial i 
es troba subjecte a autorització o llicència de conformitat a l’establert a l’article 56 del 
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel quals ‘aprova el Reglament de patrimoni dels ens 
locals (RPEL) i article 12 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana. 
 
3. Atès en els articles 9.2 a) i 12.2 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, 
estableixen respectivament, que serà necessària l’autorització municipal per exercir 
qualsevol activitat a la via pública i, de manera més concreta, que l’ajuntament podrà 
autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais públics, i fixarà les 
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normes que regiran com a condició, d’acord amb les característiques de l’acte i l’espai 
públic sol·licitat. 
 
4. Atès l’establert a la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives i del Decret 112/2010 de 31 d’agost que la 
desenvolupa.  
 
5.Vista l’acta de la comissió de coordinació en espais públics municipals de data 
15.7.2019, obrant a l’expedient. 
 
6. 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 DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
7. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de festes, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Atorgar al AVV TORRE SANMARTÍ, autorització per a la celebració del Sopar 
de Carmanyola, dissabte 27 de juliol de 2019 de 20:00 a 01:00 hores, amb subjecció 
a la normativa vigent i en particular a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent, a què fa referència el Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Segon. Atorgar autorització d’ús especial del Parc del Castell a l’AVV Torre Sanmartí, 
per realitzar l’activitat autoritzada a l’apartat anterior, amb els condicionants següents: 
 

• L’entitat organitzadora haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat 
civil i accidents, que cobreixi les activitats a realitzar, i acreditar la seva vigència. 
 

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

• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais ocupats i 
instal·lacions utilitzades i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 54 de 71 

 
 

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 

puguin ocasionar, tenint en compte que no es podran utilitzar productes de vidre 
o perillosos als espais temporalment ocupats. 
 

• Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a 
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial les que fan referència al 
respecte, als drets del altres usuaris i del descans dels veïns.  
En aquest sentit, qualsevol equip de producció sonora no podrà ultrapassar el 
nivell sonor de 80 dB(A), d’acord amb l’article 26 de l’Ordenança de 
Convivència Ciutadana. 
 
El límit d’immissió exterior serà de 55 dB(A) en horari de 7:00 a 23:00 hores i 
de 45 dB(A) en horari de 23:00 a 7:00 hores, d’acord amb l’annex 3, del Decret 
176/2009, atès que la zona propera a l’acte és de sensibilitat alta A4, segons 
plànol de capacitat acústica municipal. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de l’autorització del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, per poder fer foc. 
 

• L’organitzador haurà d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants a les activitats. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota Responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització de totes aquestes activitats. 

 
Tercer. El material municipal sol·licitat es podrà cedir segons el següent detall: 
 
  100 cadires  12 taules 
  5 tanques  Autoamplificat petit 
  1 contenidor envasos , 1 de vidre, 1 de rebuig, 1 d’orgànica i 1 de paper. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, a la Policia Local i a la Brigada 
municipal. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
7.2. Autorització per a la celebració de la Festa Major de Pineda de Bages (exp. 
1497/2019) 
 
1. Vista instància i documentació presentada per Vicenç Llorens Concustell de l’AVV 
PINEDA DE BAGES(registre d’entrada 2019-E-RC-4481) en la qual sol·licita 
autorització per realitzar diferents actes previstos per la celebració de la festa Major de 
Pineda de Bages els dies 20,26,27 i 28 de juliol a la plaça 1 d’octubre, ocupació via 
pública, permís de foc i cessió de material municipal. 
Es preveu l’assistència d’unes 250 persones en el moment de més afluència de públic. 
 
2. L’ocupació dels espais públics que es sol·liciten constitueixen un aprofitament 
especial i es troba subjecte a autorització o llicència de conformitat a l’establert a l’article 
56 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals (RPEL) i article 12 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana. 
 
3. Atès l’establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives i del Decret 112/2010 de 31 d’agost que la 
desenvolupa. 
 
4. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals de 
15.7.2019, obrant a l’expedient. 
 
5. Vist l’informe emès per l’enginyera tècnica municipal en data 16.7.2019, obrant a 
l’expedient. 
 
6. 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 DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
7. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2019 
- Número Decret: 2019-0868 
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- Publicació al BOPB: 5.7.2019 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de festes, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Atorgar a l’AVV PINEDA DE BAGES autorització d’ocupació d’espai públic en 
motiu dels actes de la Festa Major de Pineda que tindran lloc els dies 20,26,27 i 28 de 
juliol de 2019, sens perjudici de les pertinents autoritzacions sectorials d’altres 
departaments i/o entitats, i condicionat al compliment de les següents condicions: 

 

• A complir les condicions fixades a l’informe tècnic de l’enginyera municipal 
de data 16.7.2019 (veure annex). 
 

• Aquesta autorització s’emet sense detriment d’altres permisos que es 
puguin necessitar. No prejutja cap dret de propietat i s’atorga sense 
perjudici de tercers. Tota la responsabilitat que es pugui derivar d’aquestes 
atribucions, recaurà a l’organitzador. 

 

• L’entitat organitzadora haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat 
civil i accidents, que cobreixi les activitats a realitzar, i acreditar la seva vigència. 
 

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

• L’entitat organitzadora haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local amb 
antelació suficient per coordinar el bon desenvolupament d’aquests. 
 

• La Brigada amb la col·laboració de la Policia Local procediran a la senyalització 
de prohibit aparcar i/o circular, 4 dies abans de l’activitat. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de dispositiu d’assistència sanitària per a la 
celebració dels actes previstos. 
 

• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais ocupats i 
instal·lacions utilitzades i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar, tenint en compte que no es podran utilitzar productes de vidre 
o perillosos als espais temporalment ocupats. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de l’autorització del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer foc. 
 

• L’organitzador haurà d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants a totes les activitats. 
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• L’ajuntament restarà exempt de tota Responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització de tots aquests actes. 
 

Segon. El material municipal sol·licitat es podrà cedir segons l’autorització de material 
emesa a tal efecte a l’expedient 243/2019.  
  
Tercer. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, a la Policia Local, Brigada 
municipal, i a l’enginyera tècnica municipal, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

ANNEX – Informe de l’enginyera municipal. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
8. ÀREA D’ESPORTS 
 
8.1. Autorització per a la celebració de la pedalada de resistència en BTT 
“Selènika”, al seu pas pel terme de municipal (exp. 1450/2019) 
 
1. Vista la sol·licitud i documentació presentada per Josep Lluís Jurado Devant en 
representació de la Penya Ciclista de Navarcles – Comissió Selènika (registre d’entrada 
2019-E-RC-4341 i 2019-E-RC-4333 de 2 de juliol) en la qual demana autorització de pas 
pel terme municipal i permís per senyalitzar la ruta de la 31a. edició de la Selènika que 
tindrà lloc diumenge 29 de setembre de 2019, amb un total de 95 km pel territori del 
Parc Natural del Montcau. La sortida i arribada tindran lloc a Navarcles. S’adjunta plànol 
recorregut (annex).  
 
El tram relatiu als següents topònim segons l’Institut Cartogràfic Català són:  
Procedents de Navarcles: Pont de St. Benet – Monestir de St. Benet (pel camí del 
darrera) – pont de les Generes (en direcció al mas St. Esteve de Vila-rasa). 
 
El pas de ciclistes pel terme de Sant Fruitós, es preveu entre les 8:00 i les 8:30 hores. 
 
2. Vist l’acta de la Comissió d’activitats en espais públics municipals de data 15.7.2019 
obrant a l’expedient. 
 
3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer. Autoritzar el pas dels participants a la 31a. edició de la SELÈNIKA, pel municipi 
de Sant Fruitós de Bages (veure annex) i la senyalització del recorregut, que organitza 
la Penya Ciclista de Navarcles – Comissió Selènika, diumenge 29 de setembre de 
2019, amb les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els actes d’aquesta activitat, i acreditar la seva vigència. 
 

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

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

• L’organitzador haurà de disposar dels mitjans de control necessaris per garantir 
que durant el recorregut hi ha els controls necessaris per evitar qualsevol tipus 
d’incident.   
 

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

• L’organitzador serà responsable de deixar la zona per on passi la prova en les 
mateixes condicions en què van trobar-ho, i a treure  tots els senyals i deixalles 
que hagin pogut llençar els participants. 
 

• L’organització haurà de disposar de la conformitat dels organismes afectats per 
les vies afectades, i del Servei de Trànsit si la prova transcorre per carreteres 
fora del casc urbà i si transcorre per diferents terrenys i/o termes municipals, de 
l’autorització dels propietaris i/o òrgan competent del municipi d’acord amb 
l’àmbit afectat. 

 

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

Segon. Notificar el present acord a la Penya Ciclista de Navarcles, i a la Policia Local 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Declarar que: 

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

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
Annex – Recorregut Selènika 2019   
 
 

 

 

 

 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
8.2. Autoritzar a l’AGRUPACIÓ DE LA GENT GRAN a fer ús del pavelló d’esports 
municipal (exp. 1464/2019) 
 
1. Vista la instància presentada per Juan Fco. Lopez de los Mozos en representació de 
l’Agrupació de la Gent Gran (registres d’entrada 2019-E-RC-4398 de 4 de juliol i 2019-
E-RC-4575 i 4576 de 15 de juliol), en les quals sol·licita fer ús de la instal·lació esportiva 
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municipal del pavelló d’esports per realitzar la Festa del Soci, el diumenge 8 de setembre 
de 2019 de 10:00 a 19:00 hores. Així mateix es sol·licita material municipal  
 
2. Consultada la disponibilitat de l’equipament el dia i horari indicat a l’entitat ASFE (la 
qual gestiona el pavelló d’esports municipal) aquesta ha manifestat la seva conformitat 
per a la cessió del pavelló el dia/horari indicat, segons document obrant a l’expedient.  
 
3. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament d’Instal·lacions 
Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 d’agost de 2009) 
i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa prevista a 
l’Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal; 
 
Atès es tracta d’una entitat sense ànim de lucre i amb conveni amb l’Ajuntament, li serà 
d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus d’entitats, a qui se’ls aplica una 
bonificació del 100% de la taxa, segons l’Ordenança Fiscal núm. 26 (article 4 apartat 2). 
 
L’activitat que es pretén realitzar no té caire lucratiu i està destinada a la celebració de 
la festa dels socis de l’entitat.   
 
4. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals, de 
data 15.7.2019 obrant a l’expedient. 
 
5. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té 
atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local, els següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’AGRUPACIÓ DE LA GENT GRAN a fer ús del pavelló d’esports 
municipal diumenge 8 de setembre de 2019 de 10:00 a 19:00 hores, per la realització 
de la festa del soci, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat 
de la taxa; amb el benentès que l’organització haurà de complir les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi aquesta activitat, i acreditar-ne la seva vigència. 

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

• Les portes d’emergència del pavelló hauran d’estar lliures de pas. 
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• L’organitzador haurà de fer un control d’aforament del pavelló. L’aforament del 
pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
 

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

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

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

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

• La Brigada municipal haurà de muntar ½ de la pista amb les gomes protectores 
del terra del pavelló el mateix diumenge al matí (caldrà tenir enllestit a les 10:00h) 
i desmuntar el dilluns 9 de setembre. 
 

Segon. El material municipal es cedirà segons el següent detall: 
 
170 cadires plàstic  28 taules plàstic  Escenari 8x6 
Posar gomes protectores ½ pista  
  
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
conserge del pavelló (bar) i a l’ASFE per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
8.3. Autorització per la realització d’activitat esportiva (exp. 1496/2019) 
 
1.Vista la sol·licitud presentada per José Miguel Quilez Martinez, en representació de 
GUEPARD ACTIVITATS I ENTRENAMENTS, SL (registre d’entrada 2019-E-RC-4439 
de 7 de juliol), en la qual demana tall del carrer Pedraforca de 9:00 a 13:00h i material 
municipal, per dur a terme l’activitat Workout oficial Spartan Race el diumenge 29 de 
setembre de l’actual de 9:00 a 13:00 hores. Es començarà el muntatge a les 7:00 hores. 
 
L’activitat es durà a terme al parc de davant de Crossfit Manresa (veure annex 1 – plànol 
situació) i a les mateixes instal·lacions de Crossfit. 
La inscripció és limitada a 100 places. Hi haurà 20 voluntaris. 
 
2. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals de 
20.5.2019, obrant a l’expedient. 
 
3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 19.6.2019 
- Número Decret: 2019-0868 
- Publicació al BOPB: 5.7.2019  

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències delegades, 
que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a Jose Miguel Quilez Martinez, de Guepard Activitats i Entrenament, 
SL a fer ús del parc infantil (c/ Pedraforca - davant Crossfit),  i al tall del c/ Pedraforca, 
per realitzar l’activitat Workout Oficial Spartan Race, diumenge 29 de setembre de 
2019, de 7:00 a 13:00 hores, amb el benentès del compliment de les següents 
condicions: 
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• L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local 10 dies abans 
de la realització de l’activitat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Segon. Es cedirà el material de 20 tanques per procedir al tall del carrer. 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i la Brigada municipal, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

 
Annex 1 – Plànol situació 
 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 9:54 hores. “ 
 
Participació de qui signa a la data de la signatura electrònica: 
 
El Secretari. 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2019-07-31T08:42:45+0200
	Sant Fruitós de Bages
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros
	Ho accepto




