SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

CERTIFICAT
Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el dia 28 de setembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE
SETEMBRE DE 2020.
Núm.:22/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de setembre de 2020
Hora: 8:36 hores
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament a les
08:36 hores del dia 28 de setembre de
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (Alcaldessa)
2020, es constitueix la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament, amb l’objecte de
ASSISTEIXEN :
celebrar ordinària sota la presidència de la
Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa
Sr. Felip Echarri Gil (1er. tinent d’alcalde)
president de l’Ajuntament i l’assistència
Sra. Cristina Murcia Caraballo (2a. tintent dels regidors tinents d’alcalde que es
d’alcalde).
relacionen al marge.
Sr. David Uró i Vilanova (3er. tinent d’alcalde)
Sr. David Ruiz Roldán (4rt .tinent d’alcalde)
Comprovat el quòrum d’assistència, la
Alcaldessa obre la sessió per tractar els
També assisteix :
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
convocatòria.
A la part de la sessió primera de caràcter públic
també assisteix la regidora de Gent Fent Poble Tots els assumptes han sigut aprovats per
Sra. Carme Cruz Sánchez.
unanimitat dels regidors/es presents
membres de la Junta, així com la inclusió
dels assumptes sobrevinguts en l’ordre del
dia.
Actua com a secretari el Sr. Santiago González
Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament.
PRESIDEIX :

ORDRE DEL DIA

A.

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

EXPEDIENT

PAG
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Santiago González Castellanos (1 de 1)
Vicesecretari
Data Signatura: 29/09/2020
HASH: 733ac30e51b24083694bd31a1240239f

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.

1.1

1.2

1.3

B.

1.
2.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Aprovar la liquidació definitiva de la línia 1 de
subvencions del pla de recuperació econòmica dels
efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Aprovar la liquidació definitiva
de la línia 2 de
subvencions del pla de recuperació econòmica dels
efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Aprovació de les bases reguladores de la línia del pla de
recuperació econòmica per restauració i hoteleria, de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local celebrada el 21 de
setembre de 2020.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

684/2020

4

758/2020

6

1502/2020

7

1477/2020

23

41/2020

23

1299/2020

26

247/2020

33

3

3.1

3.2

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Atorgament de la subvenció nominativa a l’Associació
de Parcs d’Activitat Empresarial (APAES), i l’aprovació
de pròrroga del conveni de col·laboració per a l’exercici
2020.
Acceptació de la concessió de subvencions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(CCAM) per promocionar i impulsar els sectors
comercial, de serveis i l’artesania i fomentar la
competitivitat i la qualitat d'aquests sectors afectats
econòmicament per la covid-19 pel “Programa de
suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de
l’Artesania”.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

4
4.1
5

5.1

SESSIÓ
24.09.2020

ÀREA
DE
PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
I
TERRITORI
Donar compte a la Junta de Govern Local de les
tramitacions assistides TA 14
ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Aprovació del contracte menor de serveis per la
redacció del Projecte d’ Actuació Específica (PAE) per
la construcció d’una via ciclista entre el nucli de Sant
Fruitós de Bages i el nucli de Torrella de Baix, paral·lel
a la N-141-c.

ORDINÀRIA

47/2020

35

1332/2020

36

1018/2019

53

802/2020

55

6
6.1

6.2

ÀREA D’ENSENYAMENT
Reintegrament de les quantitats lliurades a Serhs Food
Àrea, SL per al servei de menjador de la Llar d’Infants
municipal Les Oliveres, curs 2019-2020.
Modificar el punt primer l’acord la Junta de Govern
Local de 21.9.2020 d’aprovació de les bases de la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per
concurrència competitiva del 50% del cost del servei
escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els
nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el
segon cicle d’educació infantil, de centres públics de
l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i
empadronats en algun dels nuclis del municipi (La
Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella
de Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al curs
escolar 2020-2021, i l’aprovació de la seva despesa.

Desenvolupament de la sessió:
A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

1.1.

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Aprovar la liquidació definitiva de la línia 1 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages (EXP. 684/2020)

Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.
Per aquest motiu, en data 20 d’abril de 2020 es va dictar el decret d’alcaldia 2020-0546,
el qual aprovava inicialment les bases reguladores de la línia 1 de subvencions del pla
de recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages. A aquest procediment s’ha aplicat la tramitació d’urgència a l’empara de l’art.
72.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Segon.- El procediment es va sotmetre a un termini d’informació pública de deu dies
hàbils, el qual es va publicar a la seu electrònica municipal en data 20 d’abril de 2020,
al BOP en data 22 d’abril de 2020, i al DOGC en data 27 d’abril de 2020.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació, l’aprovació inicial
del procediment ha esdevingut definitiva.

Vista la naturalesa dels ajuts i el nombre d’aquestes s’ha vist necessari resoldre les
sol·licituds i procedir al seu pagament per fases. En aquest sentit, es van dictar els
decrets 2020-0676, 2020-0704, 2020-0739, de 19 de maig, de 21 de maig i de 28 de
maig respectivament, en els quals es resolia estimar algunes de les sol·licituds
presentades.
Quart.- En el decret 2020-0767 de data 4 de juny de 2020 es va resoldre declarar la
desestimació, no admissió a tràmit, declaració de desistiment i correcció d’error en el
decret 2020-0676, de les sol·licituds de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
El decret 0785 de data 6 de juny de 2020 va resoldre sobre l’estimació i inadmissió a
tràmit de les sol·licituds de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Cinquè.- Atès que ja han transcorregut els terminis del procediment procedeix a la
liquidació definitiva de la liquidació de la línia 1 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sisè.- Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
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Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar l’endemà de la publicació
del decret a la seu electrònica municipal, això és des del 21 d’abril de 2020, i va finalitzar
el dia 11 de maig de 2020.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

-

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 3.09.2020

El regidor Sr. Felip Echarri Gil explica en síntesi les dades quantitatives de l’acord que
s’adopta, el qual en la seva part dispositiva és el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de la línia 1 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Import del crèdit inicial: 390.000 €
Nombre de sol·licituds presentades: 511
Import de les subvencions atorgades:185.500 €
Segon.- Deslliurar 204.500,00 € de l’aplicació pressupostària 33.231.48000 que es
correspon al crèdit sobrant d’aquesta convocatòria.
Tercer.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona

-

-

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
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)
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Quart.- Declarar que:

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

1.2.

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Aprovar la liquidació definitiva de la línia 2 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages (EXP. 758/2020)

Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.
És per això que es va aprovar la línia 2 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del Covid-19. Mitjançant acord de Junta de Govern local de data 14 de maig
del 2020 es va aprovar una línia de subvencions per import de 200.000€, destinada a
empresaris del municipi afectats per aquesta crisi consistents amb ajuts reintegrables a
les empreses.
Segon.- El termini de presentació de sol·licituds es va finalitzar el dia 31 de maig de
2020. Es va dictar decret 2020-0822 de data 12 de juny de 2020 en els quals es resolia
les sol·licituds presentades.

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

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 3.09.2020

El regidor Sr. Felip Echarri Gil explica en síntesi les dades quantitatives de l’acord que
s’adopta que en la seva part dispositiva és el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de la línia 2 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Import del crèdit inicial: 200.000 €
Nombre de sol·licituds presentades: 2
Import de les subvencions atorgades: 4.000 €
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Tercer.- Atès que ja han transcorregut els terminis del procediment procedeix a la
liquidació definitiva de la liquidació de la línia 2 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Segon.- Deslliurar 196.000,00 € de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 que es
correspon al crèdit sobrant d’aquesta convocatòria.
Tercer.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona
Quart.- Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

1.3.

Aprovació de les bases reguladores de la línia del pla de recuperació
econòmica per restauració i hoteleria, de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages (EXP. 1502/2020)

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat l’aplicació de restriccions significatives de les
activitats econòmiques. Dos dels sectors més afectats per aquestes mesures han estat
el de la restauració i el turístic, tant degut al tancament total de les instal·lacions durant
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, com a les limitacions
d’aforament que se’ls ha imposat un cop aixecat, o a la baixada dràstica del turisme i de
l’oci.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
la qualitat de vida de les persones del municipi, i de fomentar una economia local
dinàmica i forta. Per aquest motiu, en l’àmbit de les seves competències i dins de la seva
capacitat econòmica, vol contribuir en pal·liar els efectes econòmics que es deriven de
la pandèmia. Així, s’ha dut a terme un Pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19, que fins al moment a comptat amb 4 línies operatives.
La ultima d’aquestes línies, que s’aprova en aquest acord, té per objecte promocionar i
fomentar el consum per part dels ciutadans als establiments turístics i de restauració de
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Unanimitat dels membres presents (5)

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Sant Fruitós de Bages, dos sectors especialment afectats per la situació actual, i com a
fórmula per a la seva recuperació econòmica i garantia de manteniment.
D’aquesta manera, s’espera fomentar que els ciutadans de Sant Fruitós donin prioritat
als establiments de restauració del municipi, i que els ciutadans residents a altres
municipis, coneguin i consumeixin els bars i restaurants del poble, fomentant que també
en el futur siguin clients d’aquests.
Respecte els establiments turístics i hotelers, especialment perjudicats per la pandèmia
i el descens absolut del turisme, aquesta subvenció espera potenciar i augmentar les
pernoctacions i el consum en aquests, donant a conèixer al mateix temps el territori i
impulsant el seu potencial turístic.
L’acord es pren dins de les competències delegades pel Ple en data 20 d’agost de 2020
(publicat al BOPB del dia 3 de setembre de 2020).
La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.
En virtut de l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que figura
com a annex al present.

TERCER. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies hàbils,
el qual es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
QUART. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació, sense
necessitat de cap acord exprés.
CINQUÈ. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al
de la informació pública.
SISÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.
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SEGON. Aplicar a aquest procediment la tramitació d’urgència.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

SETÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 4t, es publicarà que
s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.
VUITÈ. Establir el següent oferiment de recursos:
-

-

Inicialment, l’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva en virtut de l’establert a l’ap. 4t, l’acte
esdevindrà, des que operi el previst en aquest mateix ap., una resolució que
posa fi a la via administrativa, i podrà ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició
davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.
Sens perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar qualsevol
recurs ajustat a dret.

La regidora de Gent fent Poble, Sra. Carme Cruz Sánchez, intervé demanant informació
sobre les bases que s’aproven a la qual dona resposta el regidor Sr. Felip Echarri Gil.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Unanimitat dels membres presents (5)
Documents annexes a l’acord que també s’aproven:
BASES REGULADORES DE LA LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA
PER RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, CONSISTENT EN AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ.
Base 1. Objecte de les bases.
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, que pal·liï els
efectes econòmics que la pandèmia de la Covid-19 a tingut sobre els allotjaments
turístics i de restauració del municipi, especialment castigats per les mesures aplicades.
De la mateixa manera, si l’entrada de la tardor comporta una baixada dels consums en
aquests establiments, s’espera poder fomentar-lo, com a fórmula per a la seva
recuperació econòmica i garantia de manteniment.
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Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques que reuneixin els
requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
2n. Que desenvolupin alguna de les activitats següents amb establiments oberts
al públic ubicat al municipi de Sant Fruitós de Bages:
1a. Allotjaments turístics. S’entendran per tals els següents:

B. Habitatges d’ús turístic: aquells habitatges que són cedits pel
seu propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en
condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques
que estableix la normativa.
2a. Establiments de restauració. S’entendran per tals els següents:
A. Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei
de menjador i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament
en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
B. Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que
també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al
públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i
entrepans.
C. Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix,
mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos
apartats anteriors.
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A. Establiments hotelers: els establiments hotelers poden ser
hotels, hotels apartament, hostals o pensions. Amb caràcter
general són establiments oberts al públic on, de manera habitual i
amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les
persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les
unitats d’allotjament, així com d’altres serveis turístics d’acord
amb les condicions que estableix la normativa.
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Restaran excloses aquelles activitats de provisió de menjars preparats
quin objecte principal o únic sigui el consum fora de l’establiment.
2. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.
3. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública.
4. Aquesta subvenció es comunicarà a la base nacional de subvencions, i els imports
percebuts pels beneficiaris estaran subjectes als impostos corresponents.
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.
L’import d’aquesta línia de subvencions és de 140.000 euros i es finançarà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 14.430.47903 Fons de reactivació econòmica COVID-19.
Base 4. Definició de la línia de subvencions.
Les subvencions compensaran el descompte que, sobre la facturació del servei, haurà
d’aplicar als seus clients el titular de l’establiment, i presentarà el mateix import que la
suma de tots els descomptes que s’hagin aplicat.

1a. Allotjaments turístics. Consistirà en un import de 15 euros per pernoctació i
persona.
2a. Establiments de restauració. Consistirà en un import de 10 euros per
consumició i persona adulta. En el cas que algun menor acompanyi a la persona
adulta, es concedirà un descompte de afegit de 5euros per menor, fins a un
màxim de 2 menors per persona adulta.
En funció del tipus d’establiment, el número màxim de subvencions a què podran
concórrer els potencials beneficiaris serà de:
1r. Cada allotjaments turístics, podrà concórrer a un màxim de 400 descomptes.
2n. Cada establiments de restauració, podrà concórrer a un màxim de 170 descomptes.
Perquè es tingui dret a la subvenció, caldrà que l’import facturat per client al qual s’apliqui
el descompte sigui de 50 euros en el cas dels allotjaments turístics, per pernoctació i
persona, de 15 euros en el cas del establiments de restauració per consumició i persona
adulta, i 10 euros, per consumició i persona menor d’edat que acompanyi l’adult.
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Les subvencions presentaran dues modalitats:
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A continuació es pot veure un esquema dels imports:

Tipus d’establiment

Client

Consumició
mínima

Import del
descompte

Establiments de restauració

Adult
Adult + menor
Adult + 2 menors
Adult

15 €
25 €
35 €
50 €

10 €
15 €
20 €
15 €

Allotjaments turístics

No es podran utilitzar dos codis de descompte d’una mateixa persona, en un mateix
àpat.
A totes els efectes, s’entendrà com a client cada persona que dona dret a la subvenció.
Els allotjaments turístics que prestin serveis de restauració equivalents a aquells que
poden ser beneficiaris, podran acollir-se a la modalitat d’establiments de restauració per
als serveis que prestin d’aquesta naturalesa. En el cas de pernoctacions que incloguin
despeses en serveis de begudes o menjars, seran considerades part dels serveis de
l’allotjament turístic, i per tant, no susceptibles a acollir-se a la modalitat d’establiments
de restauració.

Les subvencions s’atorgaran per ordre d’entrada de les seves sol·licituds, fins a
l’assoliment del número màxim de codis de descomptes a rebre, o fins l’exhauriment del
pressupost dedicat a la subvenció.
Base 5. Procediment d’atorgament.
El procediment s’integrarà per dues fases:
1a. Adhesió dels allotjaments turístics i els establiments de restauració que vulguin ser
beneficiaris. Les persones físiques o jurídiques (establiments) que vulguin ser potencials
beneficiaris de la subvenció s’hauran d’inscriure com a tals per mitjà de la presentació
davant de l’Ajuntament de l’annex 1, entre el dia 5 i el 11 d’octubre de 2020.
Serà requisit indispensable per ser beneficiari de la subvenció subministrar un correu
electrònic de contacte, el qual esdevindrà el mitjà de notificació i de recepció dels codis
de descompte generats. A través d’aquesta sol·licitud, s’adjuntarà també una factura de
l’establiment, per comprovar que aquesta reuneix els requisits i podrà ser acceptada
com a comprovant per al reconeixement de la subvenció.
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Els descomptes als clients que donaran lloc a la subvenció haurà d’aplicar-se durant el
període comprés entre el dia 19 octubre – 22 de novembre (inclosos). A aquests efectes,
es prendrà en tot cas la data d’expedició de la factura.
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L’Ajuntament, en el termini de cinc dies hàbils des de la finalització del període
d’adhesió, resoldrà sobre si el sol·licitant reuneix la condició de potencial beneficiari.
2a. Gestió de les subvencions, la qual, a la seva vegada, s’integrarà per les fases
següents:
A. L’Ajuntament posarà un menú nou dins l’app municipal d’ús públic a disposició
dels clients dels establiments inscrits. La identificació de l’app és Ajuntament
Sant Fruitós de Bages.
B. Els clients dels establiments s’hauran de descarregar l’app si no la tenen o bé
actualitzar l’existent.
C. El període de sol·licitud dels codis de descompte es correspon amb el
d’aplicació dels mateixos, és a dir, de 19 d’octubre a 22 de novembre (ambdós
inclosos).
D. Per generar un codi de descompte, els clients s’hauran d’identificar amb nom
i DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, i el codi postal associat a
la seva residència. La generació de descomptes es realitzarà segons les regles
següents:

b. Cada persona major d’edat podrà demanar un màxim de 2 descomptes
per establiment turístic i 2 descomptes per establiment de restauració.
c. La sol·licitud es farà per a un establiment concret i haurà d’emprar-se
dins dels 5 dies naturals següents, en el cas dels establiments de
restauració, i de 10 dies en el cas dels allotjaments turístics.
En el cas que un codi de descompte no hagi estat emprat dins de la seva
data de validesa, aquest perdrà la validesa, no podrà ser utilitzat ni
substituït per la generació d’un nou codi.
D. Com a resposta a la sol·licitud el client rebrà un codi numèric o alfanumèric
aleatori generat per l’app, el qual haurà de ser facilitat pel client a l’establiment.
E. Paral·lelament, l’establiment escollit pel client, rebrà a través del correu
electrònic, una notificació de generació de codi de descompte (veure exemple de
document a l’Annex 3), per tal de poder portar un control sobre els descomptes
a aplicar. Cada una de les notificacions de generació de codi que rebi

Pàgina 13 de 68
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

Codi Validació: 9RL3XDS5LC7MWKZEAEHYD7774 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 68

a. Cada persona major d’edat només podrà demanar el descompte per a
si mateixa. En el cas que vagi acompanyat d’un o varis menors d’edat, es
marcarà la casella corresponent, de forma que l’import del descompte, i
del mínim de la factura s’adaptarà a aquesta condició.
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l’establiment hauran de ser impreses, i firmades pels client en el moment en que
aquest realitzi la seva consumició i es beneficiï del descompte.
El codi generat quedarà registrat i comunicat a l’Ajuntament a través de llistat
generat per l’app.
E. Per poder gaudir de la subvenció, el titular de l’activitat expedirà a cada client
factures o factures simplificades, segons les regles següents:
a. Quan el descompte s’apliqui a un grup de clients es podrà expedir una
única factura per a tots ells.
b. En tot cas, a la factura, es farà constar la informació següent, a més de
l’exigida per les normatives comptables i fiscals:
i. Descompte o descomptes aplicat/s, quota de l’IVA aplicat i total
de la factura.
ii. Dades fiscals de l’establiment, data de la factura i número de
factura.

F. El titular de l’activitat haurà de sol·licitar a l’Ajuntament el reconeixement de la
subvenció per mitjà de la presentació de la següent documentació:
i. Annex 2 degudament complementat
ii. Factures on constin els descomptes aplicats acompanyades de la
corresponent notificacions de codi de descompte, firmada pel client.
Hi haurà dos terminis per sol·licitar el reconeixement de la subvenció, i el
pagament d’aquesta:
-

El primer serà del 2 al 8 de novembre. Durant aquest període es podrà presentar
una sol·licitud de subvenció corresponent als descomptes aplicats fins al dia
anterior a la sol·licitud.

-

El segon i últim termini serà del 23 de novembre al 6 de desembre. Durant aquest
període es podrà presentar la sol·licitud de subvenció corresponent a qualsevol
període o al període complert sinó s’ha presentat cap anteriorment.
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c. Es graparan amb la factura les notificacions de codis de descompte
pertinents, rebuts pels establiments a través del seu correu electrònic. Hi
hauran tants codis de descompte impresos com subvencions es
pretenguin percebre. Les notificacions hauran de ser firmades pels clients
conforme han utilitzat i se’ls ha aplicat el codi de descompte.
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Les sol·licituds de subvenció s’adreçaran a l’Ajuntament i s’haurà de presentar
presencialment o telemàticament seguint el model que figura a l’annex 2.
Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores. Les
persones jurídiques únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament.
Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.
En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als efectes
de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.
Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la subvenció
fins a assolir el número màxim de descomptes subvencionables per establiment, o fins
l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de presentació.
La totalitat de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica
municipal i no es practicaran notificacions individuals.
Base 6. Òrgan competent.
Les bases són aprovades per la Junta de Govern Local actant per la competència
delegada següent:
Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020

Base 7. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
Base 8. Obligacions dels beneficiaris.
1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten
el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament
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durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la
subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A
tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades
davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
d. Hauran d’anunciar la convocatòria en la forma prevista a l’annex 4.
2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
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3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del
Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris
accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i
19/2014.
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ANNEX 1.SOL·LICITUD DE PODER SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS1.

SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI/CIF:
Domicili2:
Correu electrònic:
Telèfon:
REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI:
ESTABLIMENT
Nom comercial:
Ubicació3:
COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ I A TRAVÉS DEL
QUAL ES PRODUIRÀ EL REINTEGRAMENT
IBAN: ES
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Exemple d’una de factures que habitualment expedeix l’establiment, per tal de confirmar
que serà vàlida per justificar la sol·licitud de subvenció.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.
2n. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que
sol·licita.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet a
complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de conformitat
amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
5è. Es compromet a comunicar qualsevol modificació que pugui presentar
transcendència per aquesta subvenció durant la seva tramitació.
6è. Complir amb les següents obligacions de promoció i difusió de l’Annex 4.
SOL·LICITUD

1

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots els apartats de la sol·licitud.
S’indicarà el domicili fiscal.
3 S’indicarà el lloc on es troba l’establiment (allotjament turístic o de restauració).
2

Pàgina 17 de 68
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

Codi Validació: 9RL3XDS5LC7MWKZEAEHYD7774 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 68

LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I
HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN
AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...).
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El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana poder participar com a possible
beneficiari de la LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER
RESTAURACIÓ I HOTELERIA, DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES,
CONSISTENT EN AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS
DE RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...)., formula la
declaració responsable que consta en aquesta mateixa instància.
LLOC I DATA
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SIGNATURA

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

ANNEX 2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ4.
LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I
HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN
AJUTS ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ. (convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...).
SOL·LICITANT

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
CÒPIES de cada una de les FACTURES on consta l’aplicació del descompte, juntament
amb les CORRESPONENTS NOTIFICACIONS DE CODI DE DESCOMPTE, firmades
pels clients, i en els termes de les bases de la convocatòria que dona dret a que s’atorgui
la subvenció.
SOL·LICITUD
El sol·licitant signatari d’aquesta instància, inscrit com a possible beneficiari de la LÍNIA
DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS ALS
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
(convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...), sol·licita que se li atorgui una
subvenció per l’import que demana i a tal efecte acompanya les factures i documents
justificatius, les quals declara que són autèntiques i s’ajusten als requeriments de les
bases.

4

El sol·licitant ha d’incloure obligatòriament totes les dades que consten en tots els apartats de la sol·licitud.
S’indicarà el domicili fiscal.
6 És la suma dels descomptes aplicats als clients amb compliment de les bases de la convocatòria.
5
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Nom i cognoms:
DNI/CIF:
Domicili5:
REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI:
ESTABLIMENT
Nom comercial:
PERÍODE AL QUAL ES REFEREIX LA SOL·LICITUD
Dia d’inici:
Dia de finalització:
IMPORT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (en €)6

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

El sol·licitant signatari declara que ha aplicat els descomptes aquí referits, segons les
bases de la convocatòria.
LLOC I DATA
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SIGNATURA

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

ANNEX 3. EXEMPLE DE: NOTIFICACIÓ DE CODI DE DESCOMPTE

La persona ................................................................ amb
document.....................................................
acompanyada per .......... menor/s.

-

HA GENERAT UN CODI DE DESCOMPTE DE
10 € pel teu establiment de restauració (en el cas de ser un adult sol)
- 15 € pel teu establiment de restauració (en el cas d’anar amb un
menor)
- 20 € pel teu establiment de restauració (en el cas d’anar amb dos
menors)
-

de 15 € pel teu allotjament turístic.

CODI: .........................................
A utilitzar abans del dia: .........................................(inclòs)

Tipus d’establiment
Establiments
restauració
Allotjaments
turístics

Client

de Adult
Adult + menor
Adult + 2 menors
Adult

Consumició
mínima

Import del
descompte

15 €
25 €
35 €
50 €

10 €
15€
20 €
15 €

Segell de l’establiment, donant
conformitat,

Firma del client, conforme li ha
estat aplicat el descompte, i
data:
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Recorda imprimir aquesta notificació i grapar-la, un cop firmada pel client, a la
factura corresponent.
Recorda que per gaudir dels descomptes, cal les consumicions mínimes següents:

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

ANNEX 4. OBLIGACIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ESTABLIMENTS
BENEFICIARIS DE LA LÍNIA DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER
RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
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Els establiments de turístics i de restauració que siguin beneficiaris d’aquesta línia de
subvenció hauran de donar visibilitat i promoció de la mateixa en els seus establiments
físics i, en la mesura que els sigui possible, a través dels canals digitals dels què
disposin.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els facilitarà material informatiu i promocional,
en format físic i/o digital d’aquesta línia d’ajuts.
Els establiments hauran de col·locar aquest material promocional en un espai visible per
als clients. El material haurà d’estar col·locat des del dia 19 d’octubre de 2020 i fins el
22 de novembre de 2020.
Els establiments han de facilitar un correu electrònic per tal que se’ls faci arribar el
material en format digital. El material en format físic els serà entregat en el seu
establiment.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Finalitzada la secció primera de caràcter públic, abandona el saló de sessions la
regidora Sra. Carme Cruz Sánchez.

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 21 de setembre de 2020 (EXP. 1477/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)

20201242
20201243
20201244
20201245

DATA
I
HORA
15/09/2020
11:20
15/09/2020
11:25
15/09/2020
11:27
15/09/2020
11:28

20201246
20201247
20201248
20201249
20201250
20201251

15/09/2020
11:30
15/09/2020
11:33
15/09/2020
14:00
15/09/2020
15:00
15/09/2020
15:01
15/09/2020
15:03

Nº

EXPEDIENT

RESUM

417/2020

Comunicació per realització sòcol interior façana
C/ Balmes, 77.
Aprovació d'atorgament d'enunciats processos
selectius tècnics mig Ocupació a aspirant.
Comunicació d'obres per reformar mobiliari de
cuina C/ Eugeni d'Ors, 25 3r 2a.
Comunicació per instal·lació de plaques
fotovoltaiques a la coberta d'habitatge per
autoconsum C/ Joan XXIII, 49.
Comunicació de rasa per instal·lació de
comptador gas exterior a C/ Montpeità, 34.
Comunicació per canvi de mobles cuina i rajoles
a paret i terra a C/ Joan XXIII, 5 2n 2a.
Comunicació per substitució de sanitaris i
rajoles a bany a C/ Lluís Castells, 25.
Aprovació de primera ocupació de Carrer Padró,
98.
Comunicació per canvi rajoles a entrada de
garatge C/ Major, 26.
Comunicació per reparar goteres de teulada C/
Nou, 19.

1453/2020
481/2020
409/2020

1060/2020
1089/2020
1132/2020
1126/2020
1039/2020
1105/2020
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2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (EXP. 41/2020)

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

15/09/2020 1127/2020
15:03
15/09/2020 832/2020
18:48
15/09/2020 1440/2020
18:54

20201255
20201256

15/09/2020 1131/2020
18:55
15/09/2020 1146/2020
18:59

20201257
20201258
20201259
20201260
202012617
20201262
202012638
20201264

15/09/2020
19:00
15/09/2020
19:00
15/09/2020
19:01
15/09/2020
19:03
15/09/2020
19:08
16/09/2020
9:35
16/09/2020
9:36
16/09/2020
14:09

202012659

17/09/2020 1458/2020
9:33

20201266

17/09/2020 903/2020
10:00

20201267
20201268
20201269

17/09/2020 65/2019
12:02
17/09/2020 1475/2020
13:18
17/09/2020 1477/2020
13:22

1160/2020
1370/2020
1439/2020
517/2020
1418/2020
1279/2020
1433/2020
458/2020

24.09.2020

ORDINÀRIA

Llicència per tala d'arbres a C/ Rosers, 3.
Comunicació per pintat de façana C/ Eugeni
d'Ors, 27.
Incoació d'expedient de restabliment de la
legalitat urbanística a Avinguda del Doctor
Fleming, 6.
Comunicació per canviar terra de terrassa a C/
Eugeni d'ors, 22 3r 2a.
Comunicació per rehabilitació de teulada i
muntatge bastida a C/ Santmartí, 1 cantonada
Crta de Vic, 60.
Comunicació per repassar rajoles del terrat a C/
Jacint Verdaguer, 72 2n.
Comunicació d’instal·lació d'aire condicionat
Carretera de Vic, 50 baixos.
Denúncies de trànsit - Relació WTP 20026763.
Comunicació d'obres per canviar replà d'entrada
a habitatge C/ Nou, 19.
Concessió de Targeta d'Armes de Categoria 4a.
Compareixença a procediment penal per danys
a béns municipals.
Sanció de trànsit -relació 20025396.
Autorització per inspecció per mesures
estructurals d'habitatge situat al Carrer Padró,
51.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants corresponent
al mes de setembre de 2020.
Llicència per estesa de línia subterrània de
baixa tensió per ampliació de potència a C/ de
la Vilella de Claret.
Accés a la informació per part de regidor.
Incoació d'expedient disciplinari a funcionari.
Convocatòria de la sessió de la Junta de
Govern Local ordinària de 21-9-20.

7

Diligència per fer constar error en peu de signatura.
Diligència per fer constar error en peu de signatura.
9
Diligència per fer constar error en peu de signatura
8
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20201252
20201253
20201254

SESSIÓ

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

20201270

18/09/2020 577/2020
8:29

20201271

18/09/2020 1093/2020
8:44

20201272
20201273
20201274
20201275
20201276

18/09/2020
14:38
18/09/2020
14:39
18/09/2020
15:43
18/09/2020
15:45
18/09/2020
16:51

20201277
20201278

19/09/2020 1404/2020
23:30
20/09/2020 1682/2019
21:49

1887/2019
1887/2019
912/2020
912/2020
1242/2020

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Aprovació de citació per explicació de
qualificació a prova "borsa tècnics mig
d'ocupació".
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació en els tribunals de processos
selectius.
Recurs de reposició a resolució de la Gerència
Regional de Cadastre sobre titularitat de finca.
Recurs de reposició a resolució de la gerència
regional de cadastre sobre titularitat de finca.
Deixar sense efecte les liquidacions de
parcel·les netes 4
Deixar sense efectes les liquidacions tributaries
per acceptació d'al·legacions.
Aprovació de llistat provisional d'aspirants
admesos/es, exclosos/es, composició del
tribunal i data celebració de les proves procés
selectiu creació borsa d'arquitectes tècnics.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Contractació rellevista FX Clusellas.

20201279

20/09/2020 2302/2019
21:50

20201280

21/09/2020 2302/2019
8:00

20201281

21/09/2020 1230/2020
12:04

20201282

21/09/2020 1434/2020
12:52

20201283

21/09/2020 146/2020
12:58

20201284

21/09/2020 1291/2020
14:19

20201285

21/09/2020 909/2018
14:20

10

Aprovació de la factura corresponent al
subministrament dels equips de so (lot núm. 2)
del mobiliari casal de joves Nexe.
Aprovació de la factura corresponent a
l’adjudicació del lot núm. 1 pintura i retolació del
Casal de joves Nexe
Aclariment de terminis d'execució de treballs en
ordre d'execució d'adequació d'estat habitatge
situat al Carrer Major, 17.
Actualització de dades del Consell Pastoral de
la parròquia de SFB al Registre municipal
d'entitats i associacions.
Aprovació llistat provisional aspirants
admesos/es, exclosos/es, composició tribunal i
data celebració proves procés selectiu tècnic/a
mig de museu i patrimoni.
Aprovació tancament tràmit de diligències
prèvies amb caràcter informació reservada
sobre expedient disciplinari TIP 1026.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’adquisició d’un vehicle pels
esdeveniments turístics i culturals.

Diligència per fer constar error en peu de signatura
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10

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

20201286
20201287

21/09/2020 436/2020
14:21
21/09/2020 1335/2020
14:22

20201288
20201289

21/09/2020 760/2020
16:49
21/09/2020 952/2018
17:00

11

20201290
20201291
20201292
20201293

22/09/2020
13:07
22/09/2020
15:41
22/09/2020
15:42
22/09/2020
15:47

1469/2020

20201294

23/09/2020 1409/2020
8:48

1487/2020
151/2020
354/2020

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Aprovació reclamació prèvia via jurisdiccional
INSS.
Imposició i ordenació de Quotes Urbanístiques
del projecte d’urbanització del pla parcial de la
carretera de Berga II.
Estimació de recursos, sisena estimació- LÍNIA
4.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de
les obres d’asfaltament i millora de diversos
àmbits del municipi de Sant Fruitós de Bages.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Aprovació acord treballadora en pràctiques com
a animadora juvenil al Nexe.
Aprovació Instal·lació solar fotovoltaica
d'autoconsum a l'Hotel Món San Benet.
Adjudicació del contracte d'obres de
reasfaltament de carrers i senyalització viària
horitzontal al polígon industrial Sant Isidre.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.

_X_ Donat compte

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

3.1.

Atorgament de la subvenció nominativa a l’Associació de Parcs
d’Activitat Empresarial (APAES), i l’aprovació de pròrroga del conveni
de col·laboració per a l’exercici 2020 (EXP. 1299/2020)

Fets
1. L’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages (en endavant
APAES) és una assocació que engloba diferents empreses dels polígons de Sant
Fruitós de Bages, i que té per objectiu promoure i organitzar tot tipus d’accions en
benefici de les empreses associades, contribuir a facilitat l’activitat empresarial i
millorar la competitivitat dels polígons industrials de Sant Fruitós. APAES engloba
empreses de diferents tipus i mides, i de diferents polígons del municipi.

11

Diligència per fer esmenar manca de signatura del secretari
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

2. L’any 2017 es va aprovar un nou conveni, pel qual l’Ajuntament col·laborava
econòmicament en la realització del projecte “Desenvolupament d’accions de suport
a l’assocació corresponent a l’exercici 2017”, a través de la conceció d’una
subvenció nominativa de 1.500€. Aquest conveni, prorrogable fins a 4 anys, ha estat
prorrogat anualment.
3. Segons la memòria d’activitat presentada enguany per APAES, a través del registre
d’entrada 2019-E-RC-6507 de 15 de setembre de 2020, les actuacions previstes a
desenvolupar per l’entitat durant aquest 2020 són:
1.- Foment de l´associacionisme empresarial
2.- Impuls d´activitats d´interès empresarial: trobades, xerrades, tallers, ...
3.- Col.laboració amb l´Ajuntament de Sant Fruitós en l´organització d´activitats
4.- Disseny, redacció i difusió d´informació rellevant d´interès per al teixit
empresarial, a través de correus electrònics, butlletins d´informació
5.- Difusió dels comunicats emesos per les Administracions Públiques
(Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat,..) d´interès per al teixit empresarial
6.- Organització conjunta amb l´Ajuntament de Sant Fruitós d´esmorzars i
trobades empresarials

5. Atenent el recorregut de l’associació i de la col·laboració amb l’Ajuntament, es
considera que és important seguir col·laborant i treballant conjuntament per tal de
fomentar el teixit empresarial del municipi, i facilitar la dinamització dels polígons i
de les seves empreses. Per tant, es considera interessant prorrogar un any més
aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i
l’assocació APAES.

Fonaments de dret
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.
Segon. A la partida 15.433.48914 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació
de 1.500,00 euros per subvencionar a l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de
Sant Fruitós de Bages, APAES.
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4. El suport economic que realitza l’Ajuntament associat a la firma d’aquest conveni,
de 1.500,00€, està previst en el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2020, en
la partida pressupostària 15.433.48914 Subvenció nominativa Associació
Empresaris APAES.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

Tercer. Vist l’informe tècnic emès a 8 de setembre de 2020 obrant a l’expedient i
considerant interessant prorrogar el conveni de col·laboració amb aquesta entitat.
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Per tot l’exposat, el regidor de Promoció Econòmica en ús de les competències que té
atribuïdes, eleva a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
ACORDS:

SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni per a l’exercici 2020, signat en data
01.12.2017 (obrant a l’expedient), i que, tal i com especifica el punt onzè del mateix,
“s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació
mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de
quatre anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”
TERCER.- . Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.500,00
euros, amb càrrec a la partida 15.433.48914 del pressupost 2020.
QUART. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
a) 1.050,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, en el moment de
l’aprovació del present acord.
b) 450,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada justificat i
comprovat que s’han assolit els objectius del conveni, segons s’estableix al
pacte sisè del conveni de col·laboració.
Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes sisè i setè, s’han d’entendre
referides a l’any actual.
CINQUÈ. Notificar el present acord a APAES, i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria
municipal perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord.
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació de
Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages, APAES, per a l’exercici 2020,
per import de 1.500,00 euros, per col·laborar en el desenvolupament d’accions de
foment de l’associacionisme i promoció i millora dels polígons i empreses durant l’any
2020.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

SISÈ. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni.
VUITÈ.- Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)
Document annex a l’acord adoptat: còpia del conveni que es prorroga

dades personals i garantia dels drets digitals)

Pàgina 29 de 68
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

Codi Validació: 9RL3XDS5LC7MWKZEAEHYD7774 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 68

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
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Acceptació de la concessió de subvencions del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per promocionar i impulsar els
sectors comercial, de serveis i l’artesania i fomentar la competitivitat i
la qualitat d'aquests sectors afectats econòmicament per la covid-19 pel
“Programa de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de
l’Artesania” (EXP. 247/2020)

1.- El 20.04.2020 es va aprovar el Pla d’Activació i Promoció del Petit Comerç de Sant
Fruitós de Bages (PAPEC). Dins aquest Pla, s’establia un full de ruta pels propers quatre
anys (2019 – 2023), per afrontar els reptes i dificultats del sector del comerç del municipi,
estructurat en diferents actuacions i accions temporitzades i pressupostades. Els
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós de Bages i Manlleu, van començar
una col·laboració per tal de portar a terme un projecte conjunt, donat que comparteixen
una mateixa casuística: el seu terme municipal és limítrof amb la corresponent capital
de comarca, fet que comporta la fuita de consum en establiments d’equipament de la
persona, d’equipament de la llar, oci i lleure entre d’altres.

3.- En data 27 de juliol de 2020, es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) la proposta de resolució provisional,
amb la relació de sol·licituds admeses, inadmeses i desistides. A la proposta de
resolució provisional esmentada s’atorgava als sol·licitants un termini de 10 dies per
formular les al·legacions que interessessin al seu dret. En data 13 d’agost de 2020 es
va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la
resolució definitiva de sol·licituds inadmeses i desistides.
4.-Des de Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) s’ha atorgat a
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’import de 3.000,00€ pel Pla Estratègic per a
l’obertura dels locals buits.

5.- La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es farà d’acord
amb el que estableix la base 14 de la Resolució 21 d’abril de 2020 (DOGC núm. 8123
de 29/04/2020) a través del model normalitzat que es troba a disposició de les persones
interessades a la pàgina web del CCAM (www.ccam.cat). El termini màxim per presentar
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2.- S’ha promogut la col·laboració entre aquests tres municipis, per tal de dur a terme el
projecte “Espais de promoció comercial: de locals buits a punts de recollida”. Aquest
projecte innovador i pioner pretén vincular l’emprenedoria amb l’ocupació d’espais buits
i la promoció el comerç local, fomentant així la coexistència de diferents activitats en un
mateix espai (coworking), per tal que activitats complementàries puguin compartir
emplaçament i crear sinèrgies positives entre elles.

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

la documentació és el 31 de març de 2021 i cal justificar la totalitat de la inversió
acceptada.
6.- El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop
justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de
comprovació necessàries d’acord amb la base 12 de les bases reguladores
7.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Per tot l’exposat, el regidor de Promoció Econòmica en ús de les competències que té
atribuïdes, eleva a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 3.000 €, atorgada pel Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per al “Programa de suport als municipis en
l’àmbit del comerç i de l’artesania”.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al
seu coneixement i als efectes d’efectuar les imputacions pressupostaries que se’n
deriven.

- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)
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TERCER.- Declarar que:
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ORDINÀRIA

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
4. ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI
4.1.

Donar compte a la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA 14 (EXP. 47/2020)

Per Decret d’Alcaldia número 265 de data 28.04.2014 es va crear la Cartera de
Tramitacions Assistides (CTA), modificat per Decret 763 de 03.09.2015 i Decret 778 de
09.09.2015.
Per Decret de l’Alcaldia número 1323 de 10.11.2017 mitjançant el qual es va incorporar
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb el
codi TA 14 que corresponent a llicència d’ocupació privativa del domini viari relacionada
amb obres, inclòs equips elevadors i bastides autoritzades amb la preceptiva llicència
urbanística.
En virtut del que disposa la tramitació assistida, anteriorment esmentada, es dona
compte de les tramitacions realitzades des de 21.02.2020 al 24.08.2020.

Sol·licitant

RE- 1165
21.02.2020
RE- 2736
11.05.2020
RE- 2959
21.05.2020
RE- 3033
26.05.2020
RE- 3036
26.05.2020
RE- 3142
1.06.2020
RE- 3189
3.06.2020

XXX

Objecte
autoritzaci
ó
Vehicle

XXX

Vehicle

XXX

Contenidor

ECOBLAU 365,
SCP
ECOBLAU 365,
SCP

Av. de les
Brucardes, 24
Bastida
C/ Germà Duran,
13
Contenidor
C/Arquitecte
Gaudí, 57
Vehicle
C/ Jaume Balmes,
68
Modificació del núm de dies de la
OVP anterior

RE- 3202
3.06.2020
RE- 4037
23.06.2020
RE- 3240
4.06.2020
RE- 3464
10.06.2020

XXX

Vehicle

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Emplaçament
ocupació
Carretera de Vic,
12
C/Padró, 117

C/ Eugeni d’Ors,
27
Modificació del núm de dies de la
OVP anterior
Contenidor
Prolongació del C/
Jacint Verdaguer, 4
Bastida
C/ Padró, 28

Import
liquidació
30,96€
30,96€
69,60€
30,96€
10,84€
139,05€
46,35€
37,08€
45,32€
10,84€
30,96€
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Registre
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RE- 4258
30.06.2020
RE- 4400
2.07.2020
RE- 4439
3.07.2020
RE- 4795
13.07.2020
Registre

XXX

Sac de runa

C/ Joan XXII, 5

18,56€

XXX

Vehicle

C/Albéniz, 30

30,96€

XXX

Bastida

C/ Padró, 28

30.,96€

XXX

Vehicle

30,96€
Import
liquidació

RE- 4718
10.07.2020
RE- 5170
23.07.2020
RE- 5383
31.07.2020
RE- 5296
28.07.2020
RE-5932
20.08.2020

XXX

Objecte
autoritzaci
ó
Vehicle

C/ Eugeni d’Ors,
22
Emplaçament
ocupació
Ctra. De Vic, 60

30,96€

XXX

Vehicle

C/Padró, 98

30,96€

XXX

Vehicle

C/ Monturiol, 1

30,96€

XXX

Tanques o
puntuals
Bastida

C/Carles Buigas
Rius i Taulet, 66
C/Jaume Balmes,
77

30,96€

Sol·licitant

Comunitat
Propietaris Jaume
Balmes, 77

339,90€

5. ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

5.1.

Aprovació del contracte menor de serveis per la redacció del Projecte
d’ Actuació Específica (PAE) per la construcció d’una via ciclista entre
el nucli de Sant Fruitós de Bages i el nucli de Torrella de Baix, paral·lel
a la N-141-c (EXP. 1332/2020)

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis de redacció del Projecte
d’ Actuació Específica (PAE) per la construcció d’una via ciclista entre el nucli de Sant
Fruitós de Bages i el nucli de Torrella de Baix, paral·lel a la N-141-c, que s’adjunta com
a annex al present.
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.
Tercer. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
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_X_ Donat compte
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-
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Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

ACORDS:
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte d’ Actuació
Específica (PAE) per la construcció d’una via ciclista entre el nucli de Sant Fruitós de
Bages i el nucli de Torrella de Baix, paral·lel a la N-141-c, a favor de l’empresa S.A. DE
INGENIERÍA LARIX, amb CIF A-08446361, per import de 5.500 € (IVA exclòs) més
1.155 € d’IVA sent un total de 6.655 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en
l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de
l’esmentat informe-proposta de contracte menor.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.655 € (IVA inclòs), amb càrrec
a l’aplicació pressupostaria 21 15164009 “ Treballs planejament urbanístic i tècnics”.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.

Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)
Document annex a l’acord adoptat: Informe-proposta de despesa
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Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
6. ÀREA D’ENSENYAMENT
6.1.

Reintegrament de les quantitats lliurades a Serhs Food Àrea, SL per al
servei de menjador de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres, curs
2019-2020 (EXP. 1018/2019)

Fets.
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 6.5.2019, es van aprovar les bases i
convocatòria de la subvenció de concurrència competitiva per al suport al servei de
menjador de la Llar d’Infants municipal per als curs 2019-2020 (BOPB de 31.5. 2019).
2. Per Decret d’alcaldia 2019-1469 de 10 d’octubre es va atorgar a XXX (registre
d’entrada 2019-E-RC-3738) ajut per al servei de menjador de la Llar d’Infants municipal
2019-2020 amb 147 tiquets de menjador per un valor de 908,46 euros.
Posteriorment per Decret d’alcaldia 2020-0076 de 28 de gener, es va atorgar a XXX
(registre d’entrada 2020-E-RC-320) l’ajut per al servei de menjador de la Llar d’Infants
Les Oliveres amb 238 tiquets de menjador per valor de 562,38 euros.
En ambdós casos l’Ajuntament va abonar directament a l’empresa adjudicatària del
servei de menjador de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres Serhs Food Àrea, SL els
tiquets de menjador anteriorment esmentats.

3. Atès el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, que es va allargar
fins el dia 1 de juny i va comportar el tancament de tots els centres educatius i la
suspensió de totes les activitats relacionades.
4. Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 4.9.2020, obrant a l’expedient, en el
qual es proposa la petició de reintegrament a l’empresa adjudicatària del servei de
menjador escolar de la Llar d’Infants municipal Serhs Food Àrea, SL dels tiquets sense
utilitzar atès l’estat d’alarma i tancament dels centres educatius.
Fonaments de dret.
1. Normativa aplicable:
- Amb caràcter general el control de les subvencions està subjecte al compliment dels
requisits obligacions establertes a les bases de la convocatòria; en les bases d’execució
del pressupost; Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i Decret
887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
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Al respecte, consta a l’expedient, que en data 6.11.2019 es va ingressar l’import de
908,46 euros (a compte de 147 tiquets per a XXX) i en data 18.2.2020 es va ingressar
l’import de 562,38 euros (a compte de 91 tiquets per a XXX)
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general de subvencions.
L’incompliment de les obligacions adquirides per beneficiari porta a la conseqüència de
la pèrdua d’eficàcia de la subvenció que és el reintegrament de la quantitat lliurada al
beneficiari (arts. 36 a 42 de la LGS).
- L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. L’òrgan competent per acordar el reintegrament de la quantitat lliurada al beneficiari
de la subvenció és l’òrgan concedent (art. 41.1 de LGS).
3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decret: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament en ús de les competències que
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:

96 tiquets (593,28 euros) corresponents a l’alumna XXX.
69 tiquets (426,42 euros) corresponents a l’alumna XXX.
Segon. Comunicar el reintegrament a la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS).
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Serhs Food Àrea, SL i comunicar-lo a les
àrees d’Intervenció i Tresoreria pel 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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Primer. Requerir a l’empresa SERHS FOOD ÀREA, SL (CIF B-59803825) perquè en el
termini de 10 dies, procedeixi al reintegrament de la quantitat total de 1.019,70
euros lliurats a compte de la subvenció de suport al servei de menjador de la Llar
d’Infants municipal Les Oliveres curs 2019-2020, corresponents al següent detall:

ASSUMPTES A
TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN LOCAL

SESSIÓ
24.09.2020

ORDINÀRIA

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Unanimitat dels membres presents (5)

6.2.

Modificar el punt primer l’acord la Junta de Govern Local de 21.9.2020
d’aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
per concurrència competitiva del 50% del cost del servei escolar de
menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament
obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de centres
públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en
algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de
Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al curs
escolar 2020-2021, i l’aprovació de la seva despesa (EXP. 802/2020)

2. L’acord adoptat no fa pronunciament exprés o sobre la aprovació de la corresponent
convocatòria perquè les persones interessades pugin concorre i ser beneficiaris dels
ajuts prevists i regulats en dites basses com era la voluntat municipal, motiu pel qual
es procedent la modificació de l’acord adoptat.
3. Tanmateix, s’ha detectat un error material consistent en la no inclusió com annex de
les bases que han de regir la convocatòria, tal i com disposa l’acord adoptat.
En virtut dels fets i consideracions exposats, es proposa a la Junta de Govern, en ús de
les competències delegades, adopti els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació del punt primer dels acords de la Junta de Govern
Local de 21 de setembre de 2020 en el sentit que:
On diu:
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1. Aquest ajuntament, mitjançant acord de Junta de Govern Local adoptat en la sessió
celebrada el 21 de setembre de 2020, va acordar aprovar les bases de la convocatòria
per l’atorgament d’ajuts per concurrència competitiva del 50% del cost del servei escolar
de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori de primària
i en el segon cicle d’educació infantil, de centres públics de l’àrea educativa de Sant
Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les
Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al
curs escolar 2020-2021 (veure annex).
(...) “
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“ Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per concurrència
competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en
els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de
centres públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun
dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de
Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al curs escolar 2020-2021 (veure annex).
(...) “
Ha de dir:
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per concurrència
competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en
els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de
centres públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun
dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de
Baix), disseminat o habitatge aïllat, per al curs escolar 2020-2021 (veure annexes A i B).
(...)
SEGON. Rectificar el error detectar mitjançant la inclusió com annex A les bases
reguladores a per a la concessió dels ajuts i com annex B els models normalitzats per a
la sol·licitud dels ajuts.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Unanimitat dels membres presents (5)
Documents annexes als acords que s’aproven:
ANNEX A.- BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL 50% DEL COST DEL SERVEI ESCOLAR DE
MENJADOR A ALUMNES ESCOLARITZATS EN ELS NIVELLS D'ENSENYAMENT
OBLIGATORI DE PRIMÀRIA I EN EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, DE
CENTRES PÚBLICS DE L'ÀREA EDUCATIVA DE SANT FRUITÓS DE BAGES I
EMPADRONATS EN ALGUN DELS NUCLIS DEL MUNICIPI (LA ROSALEDA, LES
BRUCARDES, PINEDA DE BAGES O TORROELLA DE BAIX), DISSEMINAT O
HABITATGE AÏLLAT DEL MUNICIPI PER AL CURS 2020-2021.
1. Objecte.
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals, per concurrència
competitiva, del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en
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els nivells d'ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d'educació infantil, de
centres públics de l'àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun
dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de
Baix), disseminat o habitatge aïllat.
2. Beneficiaris, requisits.
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a. Estar matriculat en un centre educatiu de titularitat pública de l’àrea educativa
del municipi de Sant Fruitós de Bages, en qualsevol dels cursos dels
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil o d’educació primària
d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b. Estar empadronat en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les
Brucardes, Pineda de Bages o Torroella de Baix), disseminat o habitatge aïllat
de Sant Fruitós de Bages.
En el cas que el menor no estigui empadronat amb les persones que en tenen
la custòdia legal, s’haurà de justificar documentalment.
c. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
d. Fer ús del servei de menjador escolar.
3. Sol·licitud i documentació.
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició,
mitjançant l’imprès de reconeixement del dret de rebre la subvenció a l’Àrea
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (c/ Padró, 72-74).

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a l’Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i a la pàgina web de l’ajuntament
www.santfruitos.cat.

•
•
•
•

Document de reconeixement del dret a rebre la subvenció (annex B.1)
Document de dades bancàries (annex B.2)
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament
de l’alumne i la matrícula al centre educatiu.
La presentació de la sol·licitud representa l’acceptació de que l’ajuntament
consulti si l’alumne és preceptor d’ajut de menjador del Consell Comarcal del
Bages.

4. Termini de presentació de sol•licituds.
El termini de sol·licitud d’aquesta subvenció és des del dia després de la publicació de
l’extracte al BOPB fins el 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).
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S’omplirà un imprès per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut.
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En cas de nous empadronaments durant el curs escolar, també es podrà sol·licitar fora
d’aquest termini.
5. Lloc de presentació de la sol•licitud.
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, a les oficines de l’àrea
d’ensenyament, situat al l’edifici del carrer Padró, núm. 72-74 en horari de 9 a 14 hores,
de dilluns a divendres i dijous de 17:00 a 19:00h. o a través de mitjans telemàtics.
6. Import i partida.
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 6.099,66 € que corresponen a la
partida pressupostària 38.231.48003 Programa d’ajuda al servei de menjador escolar
alumnes barriades (escoles públiques) del pressupost municipal de l’exercici 2020
(anualitat 2020 i la resta, condicionada a la dotació del pressupost 2021 per import de
31.268,66 € (anualitat 2021).
La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap cas el 50% del
preu dels tiquets menjador de cada curs lectiu (segons calendari escolar de la
Generalitat de Catalunya) i no excedirà de 550,00 € per curs.
7. Compatibilitat d’ajuts.

En cas d’ésser perceptor de l’ajut del 50% del servei de menjador per part del Consell
Comarcal del Bages, l’ajuntament es farà càrrec del 50% restant.
8. Adjudicació dels ajuts.
La Junta de Govern de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages emetrà la resolució de
cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d’un mes des de la finalització del
període de presentació de sol·licituds..
Per l’atorgament dels ajuts individuals es tindrà en compte que es compleixin tots els
requisits indicats a l’apartat 2.
La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa,
serà publicada al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i aquesta
substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6
de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà
als sol·licitants.
9. Reclamacions.
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Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la
mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import
dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.
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Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa,
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages.
10. Baixes, renúncies, trasllats i absències
Quan un/a alumne/a beneficiari/a d’ajut de menjador causi baixa, es traslladi de centre,
renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, el beneficiari ho haurà de
comunicar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages indicant la data en què s’ha produït
la circumstància.
Quan un alumne beneficiari d’un ajut de menjador es traslladi d’un centre educatiu públic
a un altre de públic dins del mateix municipi, mantindrà la concessió de l’ajut.
Es podrà retirar l’ajut quan es detecti qualsevol canvi de les condicions d’adjudicació.
11. Justificació de l’ajut.
La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en adjuntar els
tiquets comprovants del pagament del servei de menjador al model de justificació (annex
B.3).
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny i
30 d’agost per pagaments realitzats abans del 22 de juny de 2021.

Es farà la liquidació corresponent als beneficiaris, prèvia justificació, al número de
compte indicat en el moment de la sol·licitud, durant els 30 dies següents a la finalització
de cada termini de justificació.
13. Control i supervisió de l’administració.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitja de l’Àrea d’Ensenyament, comprovarà
les dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i podrà procedir a la revocació total o
parcial de l’ajut atorgat en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat de dades.
14. Protecció de dades.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el centres escolars tractaran les dades de
caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages per a la finalitat per a la qual són recollides. S’adoptaran les
mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, d’acord amb la normativa aplicable i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els peticionaris, autoritzen
expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari
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de sol·licitud d’aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que
aquestes generin.
Els peticionaris autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts
preservin la seva intimitat, d’acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Els peticionaris, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
ANNEX B.- Models normalitzats
ANNEX B.1 – Model de reconeixement de drets.
SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL “Programa d’ajuda al servei de menjador
escolar dels alumnes de nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda
de Bages o Torroella de Baix), disseminat o habitatge aïllat d’escoles públiques
2020-2021.”
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI

Telèfon

2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT
Nom i cognoms
Centre educatiu

Curs

Rebo beca menjador del Consell Comarcal del Bages

SÍ

NO

3. SOL·LICITA
Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat, matriculat al centre
educatiu
indicat
i
empadronat
a
la
urbanització
de
.......................................................... que es reconegui el dret a rebre l’ajut destinat
a finançar el 50% dels tiquets del servei de menjador, curs 2020-2021.
Els sota signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria.
2. Que les dades presentades són verdaderes.
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3. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les
situacions declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
4. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa
finalitat, procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran
de comunicar- ho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, .......... de/d’ .............................. de 202...
Signat,
IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions.
Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l’Ajuntament
(art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de
l’Ajuntament, donat també compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes a les Lleis
38/2003, general de subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.

ANNEX B.2 - DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS.
Dades del titular
Nom i Cognoms

Adreça

Codi Postal

Població

Dades de compte de càrrec/Abonament
Denominació de l’entitat
bancària o d’estalvi IBAN
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C. Corrent o llibreta

Adreça

Codi Postal

Població
Signatura i segell de l’
entitat

Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels
rebuts que al meu nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 202...

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: identificació d’obligats tributaris o d’altres persones deutores de l’Ajuntament, gestió de
tributs i d’altres ingressos de dret públic, cobrament i acreditació d’ingressos i comptabilitat.
Legitimació: exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a organismes públics
esmentats a l’art. 95 de la Llei General Tributària.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.santfruitos.cat.

ANNEX B.3 - Model de justificació de subvencions

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA AJUT 50% MENJADOR
COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA
1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (les mateixes que a la sol·licitud)
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DNI

Domicili
Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
Nom i cognoms alumne

DNI

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU:
Comprovants de pagament tiquets menjador.
* Terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny i 30 d’agost
per pagaments realitzats abans del 22 de juny de 2021.
Sant Fruitós de Bages,

de

de 202..

Us recordem el tractament que reben les seves dades:
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions.
Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l’Ajuntament
(art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament,
donat també compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes a les Lleis 38/2003, general
de subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.

Pàgina 63 de 68
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

Codi Validació: 9RL3XDS5LC7MWKZEAEHYD7774 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 68

Signatura del pare/mare o tutor.
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Prèvia especial declaració d’urgència, adoptada per unanimitat, es passa a tractar el
següent assumpte:
S1. Adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP. 1437/2020).
ANTECEDENTS
1. Vista la provisió de la regidoria de noves tecnologies de data 21 de setembre de 2020,
la qual disposa que l’actual contracte de lloguer d’equips d’impressió i multifunció
(fotocopiadores) finalitza el 6 d’octubre de 2020, essent necessari la realització d’un nou
contracte, ja que són un equip de treball imprescindible.

3. En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.
4. Vist que, de conformitat amb la provisió s’ha procedit a sol·licitar la corresponent
oferta per al lloguer dels equips per part del tècnic informàtic municipal, la qual ha estat
tramesa per GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
I.

II.

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de
l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
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2. Atès que La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de
juliol de 2018, va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19
KONICA MINOLTA: Lot: 14
UTE RICOH: Lot: 15
BASSO: Lots: 16, 18 i 20
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III.
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Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció
en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de
març de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

IV.
V.

5. Vist que el contracte dels actuals equips d’impressió i de multifunció finalitza a
principis d’octubre, es fa necessari que s’acordi l’acord que correspongui en la Junta de
Govern Local que es celebrarà el dia 28 de setembre de 2020
6. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
Primer. Aprovar sotmetre com assumpte sobrevingut a la Junta de Govern Local per
urgència de conformitat amb l’expositiu cinquè.

Tercer. Aprovar la contractació del subministrament en règim de lloguer dels bens que
es detallen en l’annex 1, a favor de l’empresa UTE GIROCOPI, S.L – SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, S.A. amb CIF U67273987, per un import de 61.451,86 € (IVA
exclòs) més 12.904,90 € (21% IVA)sent un total de 74.356,75 € IVA inclòs, i una durada
de 48 mesos.
Quart. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import total de de 74.356,75
€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 11.920.20800, lloguer fotocopiadores, amb el
següent desglòs, i condicionat pel que fa als exercicis 2021 a 2024 a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici corresponent:
-

Any 2020: 4.647,30 € (21% d’IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal
del 2020 (3 mesos)
Any 2021: 18.589,19 € (21% d’IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal
del 2021 (1 any)
Any 2022: 18.589,19 € (21% d’IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal
del 2022. (1 any)
Any 2023: 18.589,19 € (21% d’IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal
del 2023 (1 any)
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Segon. Disposar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2017.02).
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Any 2024: 13.941,88 € (21% d’IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal
del 2024 (9 mesos)

Quart. Notificar aquest acord a la UTE GIROCOPI, S.L – SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, S.A. , com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció, així com a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF
G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Cinquè. Declarar que:
-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Document annex a l’acord adoptat: Relació de béns que s’adjudiquen
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Unanimitat dels membres presents (5)
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24.09.2020
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió a les 09:17 hores
i minuts, i s’estén aquesta acta, del contingut del qual, com a vicesecretari, en dono fe.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El vicesecretari
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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.

