Josep González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el dia 19 d’octubre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 24/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19
D’OCTUBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 24/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ...................19 d’octubre de 2020
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcalde-President: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez.
Excusa la seva assistència: Sra. Cristina Murcia Caraballo i Sr. David Ruiz Roldán.
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 19 d’octubre de 2020, en sessió ordinària, amb la presidència de
la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més
amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació. Així mateix, també s’ha acordat per unanimitat la inclusió dels assumptes
sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 20/10/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

B.

1.

2.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de
Govern Local.
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
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
5 d’octubre de 2020.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels
regidors/es amb competències delegades.

EXPEDIENT

PAG

-

1553/2020

4

41/2020

4

1189/2020

9

1461/2020

11

3
3.1
3.2
4
4.1

4.2
5
5.1

5.2
5.3

ÀREA DE SECRETARIA
Resolució de reclamació de responsabilitat
patrimonial
Resolució de reclamació de responsabilitat
patrimonial
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ
I COMERÇ
Calendari
oficial
d’obertura
d’establiments
comercials en diumenges i festius: proposta de
calendari de dates addicionals d’obertura i de
substitució per a l’exercici 2021
Declarar el desistiment sol·licitud de parada de
venda no sedentària
ÀREA DE SEGURETAT
Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal
del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
per a la implantació a la comarca de la codificació
comuna de les edificacions aïllades del sistema
d’informació geogràfica d’emergències i seguretat
de Catalunya
Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació
20031729)
Resolució estimant les al·legacions presentada pel
conductor del vehicle amb imposició de sanció per
infracció de la normativa de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial

1432/2020
1197/2020

1565/2020

1606/2020

1439/2020

12
14

16

23

25
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS

5.4

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

1654/2020

27

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6
6.1
7
7.1

8
8.1

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
TERRITORI
Donar conformitat de documentació aportada per a
comunicació de primera ocupació.
ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Redacció del document estratègic per al
desenvolupament dels espais lliures i equipaments
de l’Av. De St. Joan
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística en
sentit favorable per una activitat valoració de
residus i centre de recepció i transferència de
bateries i altres residus perillosos i no perillosos que
es pretén emplaçar al carrer Sakura, 51, al polígon
industrial de Santa Anna.

1177/2020

29

1665/2020

34

962/2020

47

9
9.1

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Atorgament subv. nominativa (pròrroga conveni) de
1396/2020
Consell Pastoral de la parròquia de SF
9.2
Sobre l’ús de l’equipament cultural municipal del
1510/2020
Teatre Casal Cultural, en situació de COVID-19.
10
ÀREA D’ENSENYAMENT
10.1 Assabentar
modificació
monitoratge
servei
1571/2020
menjador Llar Infants
11
ÀREA D’ESPORTS
11.1 Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga
1569/2020
conveni) a l’AEE Paidos, exercici 2020.
11.2 Atorgament subv. nominativa extraordinària a ASFE
1588/2020
per Copa Bages 2020.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
EXP.
S1 Convocatòria d’atorgament de subvencions de 799/2020
concurrència competitiva de suport al servei de
menjador de la Llar d’infants municipal, curs 20202021.
S2 Sobre l’atorgament de subvenció nominativa a 1201/2020

51
54

60

61
63
PÀG.
70

72
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

l’Associació Som Riu d’Or, exercici 2020.
ASSUMPTES
A.

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

No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció.

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 5 d’octubre de 2020 (EXP. 1553/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades (EXP. 41/2020)

20201318

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
29/09/2020 1868/2018
12:56

20201319

29/09/2020 2304/2019
12:58

20201320

29/09/2020 921/2019
12:59

Nº

RESUM
Aprovació de la factura corresponent al 20 %
del contracte menor de serveis per la redacció
del projecte executiu de les obres de millora del
clavegueram al polígon industrial Sant Isidre
(fase 3 actuació 2 Avanç pla director).
Aprovació de la factura corresponent al 10 % de
l’import (última) del contracte menor de serveis
per la redacció del projecte executiu de reforma
interior dels vestidors del pavelló municipal.
Aprovació de la 6a cert. d’obra i la factura en
relació a l’execució de les obres contingudes en
la Separata 7 Fase 2 del Projecte d’Urbanització
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

30/09/2020 354/2020
12:30

20201322
20201323
20201324
20201325
20201326

30/09/2020
12:31
30/09/2020
12:33
30/09/2020
12:50
30/09/2020
12:51
30/09/2020
13:02

20201327
20201328

30/09/2020 1520/2020
13:22
30/09/2020 1555/2020
14:57

20201329
20201330
20201331
20201332
20201333

30/09/2020
15:26
30/09/2020
18:53
30/09/2020
19:03
01/10/2020
13:52
01/10/2020
15:35

20201334

01/10/2020 1561/2020
17:36

20201335
20201336
20201337
20201338

01/10/2020
18:23
01/10/2020
18:26
01/10/2020
18:56
01/10/2020
18:57

2020-

01/10/2020 1210/2020

1142/2019
1040/2020
1087/2020
1003/2020
1059/2020

1539/2020
1530/2020
1558/2020
759/2020
1242/2020

1553/2020
1560/2020
1157/2019
1514/2019

Aprovació flexibilitat horària Sra. Sandra
Palomino Vega.
DECRET estimació i desestimació parcial
subvenció(quarta estimació) - LINIA 3.
Aprovació modificació del tribunal procés
selectiu per la creació d'una borsa d'arquitectes
tècnics.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública - Commemoració dia 1 d'Octubre 2020 ANC.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 5-10-20.
Aprovació canvi adscripció lloc de treball Sr.
Francisco Olid Perez.
Declarar caducitat de la llicència per enderroc i
neteja solar C/ Jacint Verdaguer 102-104.
Renúncia de la llicència d'estesa línia elèctrica
de baixa tensió per ampliació potència C/ Jacint
Verdaguer, 104.
Llicència per escomesa d'aigua C/ Pesca, 10.
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20201321

de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La
Serreta.
Decret aprovació del Pla de Seguretat i Salut en
l'obra del reasfaltament de carrers i
senyalització viària horitzontal al polígon
industrial Sant Isidre.
Pròrroga llicència obertura rasa recuperar cable
i connectar caixa C/ Collbaix.
Comunicació per canvi de graó per rampa
Carretera de Vic, 32.
Comunicació per construcció mur al pati C/
General Prim, 107.
Comunicació per adequació façana Carretera
de Vic, 115-117.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques coberta habitatge per
autoconsum C/ Mònica, 5.
Aprovació nomenament agent Marta Garrido per
substitució IT agent 1026.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1555/2020 de
relació de factures número O/2020/175.
Decret d'exempció de quota mensual de la Llar
infants municipal Les Oliveres, 2020-2021.
Denuncies de trànsit relació 20029396.

1339
20201340

18:58
02/10/2020 286/2016
7:41

20201341
20201342

02/10/2020 65/2019
7:51
02/10/2020 1487/2020
7:51

20201343

02/10/2020 1596/2019
9:19

20201344

02/10/2020 1399/2019
12:26

20201345
20201346

02/10/2020 1567/2020
12:27
02/10/2020 1233/2020
12:30

20201347
20201348
20201349
20201350
20201351
20201352

02/10/2020
12:32
02/10/2020
12:35
02/10/2020
12:37
02/10/2020
12:38
02/10/2020
12:40
02/10/2020
15:20

2265/2019

Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data
celebració proves procés selectiu creació borsa
d'administratius/ves.
Declaració responsable d'obertura.

1657/2019

Comunicació de transmissió de titularitat.

2138/2019

Comunicació transmissió de la titularitat La
Cafetera de casa.
Comunicació prèvia d'obertura - Sistemes
d'organització, SA (Control).
Comunicació de transmissió de titularitat.

20201353
20201354
20201355
20201356
20201357

04/10/2020
23:15
05/10/2020
8:57
05/10/2020
13:53
05/10/2020
14:50
05/10/2020
14:51

1543/2020

255/2020
887/2020

1368/2020
2228/2019
1575/2020
1574/2020

Aprovació modificació Decret gratificacions i
serveis extraordinaris maig abonats nòmina de
juny.
Aprovació assistència a cursos formatius a
personal vari de la Corporació.
Llicència per construcció habitatge unifamiliar
aïllat i piscina C/ Alzina, 45.
Llicència urbanística per la construcció CEIP Pla
del Puig.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 8-10-20.
Convocar la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals, la qual actuarà
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2382/2019

Proposta de resolució del contracte per la
concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis
funeraris.
Resolució recurs de reposició a sol·licitud
d'accés a informació per part de regidor.
Aprovació deixant sense efectes acord en
pràctiques per no poder donar compliment a les
condicions de l'acord.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor de les obres ordinàries al camp de futbol,
fase 4 connexió sanejament edifici bar.
Resolució del recurs de reposició interposat
contra l’acord de la junta de govern local de 13
de juliol de 2020, de denegació de la
responsabilitat patrimonial reclamada a
l’Ajuntament.
Aprovació devolució pagament indegut.

05/10/2020 1573/2020
14:52
05/10/2020 144/2020
19:07

20201360
20201361
20201362
20201363
20201364
20201365

05/10/2020
19:23
05/10/2020
20:53
05/10/2020
20:54
05/10/2020
20:55
06/10/2020
7:57
06/10/2020
8:24

20201366

06/10/2020 848/2020
8:24

20201367

06/10/2020 1387/2019
8:27

20201368

06/10/2020 1986/2019
8:29

20201369
20201370
20201371
20201372
20201373
20201374

06/10/2020
8:34
06/10/2020
8:39
06/10/2020
8:40
06/10/2020
14:55
07/10/2020
12:26
07/10/2020
12:54

24/2020
2420/2019
1390/2020
501/2017
553/2020
319/2020

1481/2020
1464/2020
1466/2020
534/2019
1599/2020
361/2020

Comunicació prèvia d'obertura centre d'estètica i
micropigmentació.
Baixa d'activitat.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 43.
Decret de Convocatòria de la 5a sessió de la
Comissió COVID-19
Aprovació de la factura de la Residència
l’Onada pel servei de gestió de la residència i
centre de dia del mes d’agost i les liquidacions
corresponents al mes d’agost en relació a les
places vacants a causa del covid-19.
Pagament de prestacions econòmiques
vinculades al Servei del Centre de dia
corresponent al mes de juny (del dia 19 al 30).
Aprovació citació i atorgament enunciats
processos selectius procés TM Promoció
Econòmica.
Indemnitzacions per assistències als membres
de la Corporació i assignació mensual als grups
municipals. Legislatura 2019-2023 mes de
setembre 2020
Concessió d'ajuda d'urgència social.
Concessió d'ajuda social per activitats
esportives.
Concessió d'ajudes socials per llibres i material
escolar.
Convocatòria de la comissió de l'Any Lluís
Espinal 2020
Denúncies de trànsit - Denuncies de trànsit
relació 20031409.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta
de caixa fixa, constituïda a favor de la secretària
de la llar d’infants, del 9 de març al 25 de
setembre de 2020, així com el reconeixement
de les obligacions resultants.
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20201358
20201359

com a Comissió Especial de Comptes, pel
proper 8-10-2020.
Convocatòria de sessió de la Comissió
Informativa de Promoció del Territori 8-10-2020
Aprovació llistat definitiu d'aspirants
admesos/es, exclosos/es, composició del
tribunal i data celebració proves OPO agent
Policia Local.
Devolució d'ingressos indeguts.

07/10/2020 361/2020
12:55

20201376

07/10/2020 1458/2020
13:01

20201377
20201378

07/10/2020 1621/2020
14:45
08/10/2020 1384/2020
8:25

20201379

08/10/2020 82/2020
8:41

20201380

08/10/2020 1130/2020
8:48

20201381

08/10/2020 1443/2015
10:13

20201382

08/10/2020 1627/2020
11:13

20201383
20201384
20201385

08/10/2020 1583/2020
17:02
08/10/2020 632/2018
17:35
08/10/2020 1077/2020
17:44

20201386
20201387
20201388
20201389

08/10/2020
19:26
08/10/2020
19:29
08/10/2020
19:29
08/10/2020
20:46

20201390

08/10/2020 1527/2020
20:49

1438/2020
1436/2020
1435/2020
2494/2019

Aprovació del compte justificatiu de la bestreta
de caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de
Cultura del 30 de juny al 22 de setembre de
2020, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants corresponent
al mes d’octubre de 2020.
Convocatòria de sessió extraordinària la Junta
de Portaveus de 8-10-20.
Aprovació finalització relació laboral
d'educadora llar d'infants per renúncia
voluntària.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(OCTUBRE/2020)
Decret hisenda de justificació de subv.
nominativa (pròrroga conveni) d'Escola
Monsenyor Gibert, 2020.
Sobre la devolució de garantia definitiva
corresponent a la prestació del subministrament
i instal·lació.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1627/2020 de
relació de factures número O/2020/180.
Concessió del servei de teleassistència.
Aprovació Avanç Pla Parcial Pineda IV.
Incoació expedient protecció legalitat
urbanística obres o actuacions ja executades
sense títol habilitant - Polígon 13 parcel.les 25,
26, 38, 39 i 9010 paratge del Molinot entre el
Bosc de les Costes i la Mina.
Reclamació de danys a tercers (NAT 17/2020)
danys a semàfor.
Reclamació de danys a tercers (NAT 20/2020)
danys a jardinera.
Reclamació de danys a tercers (NAT 13/2020).
Aprovació finalització comissió de serveis Sr.
Genís Caparrós com a Sergent en Cap de la
Policia Local.
Decret de tarifa reduïda de quota mensual de la
llar infants Les Oliveres, 2020-2021.
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20201375

20201391

08/10/2020 1618/2020
20:52

20201392

09/10/2020 190/2020
8:22

20201393
20201394
20201395
20201396
20201397
20201398
20201399
20201400
20201401

09/10/2020
8:38
09/10/2020
8:46
09/10/2020
8:50
09/10/2020
8:52
09/10/2020
12:48
09/10/2020
13:30
09/10/2020
14:18
09/10/2020
14:27
09/10/2020
15:09

876/2020
805/2020
501/2017
501/2017
1174/2020
1576/2020
1603/2020
1473/2020
1610/2020

Modificació de crèdit 20/2020 per transferències
de crèdit dins el mateix grup de funció i
generació de crèdits.
Liquidacions Mensual ( Servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència) mes de
setembre 2020.
Declaració responsable d'una activitat de
bugaderia autoservei - Ecoblau 365
Comunicació prèvia d'establiments no
permanents desmuntables - Jaume Plans
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 45
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 46
Aprovació del pagament de la quota del
Consorci Urbanístic L’Agulla any 2020
Convocatòria del Ple ordinari de 15-10-20.
Concessió d'ajuda social per activitats
esportives.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Contractació oficial de segona per fer tasques
de subaltern.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3. ÀREA DE SECRETARIA
3.1.

Resolució de
1189/2020)

reclamació

de

responsabilitat

patrimonial

(EXP.

Primer. En data 17 de juliol de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-5010, el
Sr. ***, afirmant representar al Sr. ***, va presentar reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Segon. En data 20 de juliol de 2020, la instructora del procediment va acordar
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Sentit de l’acord:

requeriment d’esmena de deficiències al sol·licitant, el qual va ser rebut en la
mateixa data.
Aquest acte informava que les deficiències havien de ser esmenades en el termini
de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es dictaria resolució per la
qual se li declararia desistit a la seva sol·licitud, a l’empara de l’article 68.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Esgotat sobradament el termini anterior, l’interessat no ha respost el requeriment
realitzat.
Tercer. L’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que l’Administració
està obligada a dictar resolució expressa en els procediments i notificar-la, i en el
cas de desistiment de la sol·licitud, la resolució consistirà en la declaració
d’aquesta circumstància.
Quart. 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 l’exposat, la Junta de Govern Local

PRIMER. Declarar desistit de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial contra
aquest Ajuntament al Sr. ***, en representació de ***, sol·licitada per instància amb
registre d’entrada 2020-E-RC-5010 de data 17 de juliol de 2020, en virtut de l’article 68.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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ACORDA

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

3.2.

Resolució de
1461/2020)

reclamació

de

responsabilitat

patrimonial

(EXP.

Primer. En data 15 de setembre de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-6523,
la Sra. ***, afirmant representar a l’asseguradora Catalana Occidente, que a la seva
vegada representa al Sr. ***, va presentar reclamació de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Esgotat sobradament el termini anterior, l’interessat no ha respost el requeriment
realitzat.
Tercer. L’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que l’Administració
està obligada a dictar resolució expressa en els procediments i notificar-la, i en el
cas de desistiment de la sol·licitud, la resolució consistirà en la declaració
d’aquesta circumstància.
Quart. 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 l’exposat, la Junta de Govern Local
ACORDA
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Segon. En data 16 de setembre de 2020, la instructora del procediment va acordar
requeriment d’esmena de deficiències al sol·licitant, el qual va ser rebut en la
mateixa data.
Aquest acte informava que les deficiències havien de ser esmenades en el termini
de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es dictaria resolució per la
qual se li declararia desistit a la seva sol·licitud, a l’empara de l’article 68.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

PRIMER. Declarar desistit de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial contra
aquest Ajuntament a la Sra. ***, en representació de l’asseguradora Catalana Occidente
i del Sr. ***, sol·licitada per instància amb registre d’entrada 2020-E-RC-6523 de data 15
de setembre de 2020, en virtut de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

4.1.

Calendari oficial d’obertura d’establiments comercials en diumenges i
festius: proposta de calendari de dates addicionals d’obertura i de
substitució per a l’exercici 2021 (EXP. 1432/2020)

1.- En data 25 de setembre de 2020, va entrar per registre número 2020-E-RC-6860 la
comunicació de Direcció General de Comerç, en relació al calendari de festius amb
obertura comercial autoritzada, l’ Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual
s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per
als anys 2020 i 2021.
2.- Vist que a l’article primer de l’esmentada ordre s’estableix que el calendari d’obertura
d’establiments comercials de Catalunya en diumenges i festius per l’any 2021 s’integra
per les jornades següents:
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

Per a l’any 2021
3 i 10 de gener,
4 de juliol,
1 i 28 de novembre i
6,8 i 19 de desembre
3.- Atès que en l’article 2 d’aquesta Ordre es preveu que els ajuntaments que ho
considerin adient poden substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura
comercial autoritzada establert per l’article 1. Les dates del calendari general d’obertura
autoritzada en festius no poden ser substituïdes pels festius que detalla l’article 36.2.d)
de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. Els dies 1 de novembre i 6 de
desembre de 2021, no poden ser substituïts per una altra data, per tal de no desvirtuar
l’obligació continguda a la Disposició Addicional Segona de l’esmentada Llei, perquè
deixar sense efecte la possibilitat d’obertura en aquesta data (amb la seva substitució)
comportaria dos dies de tancament consecutiu.
5.- Vist l’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2.c) de la Llei
18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, que determina que els ajuntaments han
d’afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi.

7.- Vist les diferents propostes que han presentat empreses i entitats del municipi, amb l’
ordre d’entrada: Associació Sant Fruitós Comerç Actiu (núm. de registre 2020-E-RC-6413)
de 9 de setembre, Bon Preu SAU, (núm. de registre 2020-E-RC-6597) de data 16 de
setembre i GRUPO SUPECO MAXOR, SL (núm. de registre 2020-E-RC-6873) de data
28 de setembre.
8.- Vist la valoració que s’ha fet de les propostes presentades per l’equip de govern.
9.- 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
S’ACORDA:
PRIMER.- Proposar a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya les dates addicionals d’obertura
d’establiments comercials al municipi per a l’exercici 2021 que s’indiquen tot seguit:
-

14 de febrer 2021
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6.- Vist que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es van enviar sengles comunicats a
diferents associacions, entitats i empreses del municipi on es demanava l’enviament de
propostes relatives a l’establiment de dies addicionals i de substitució de festius
comercials de caràcter local.

-

12 d’octubre 2021

SEGON.- Canviar com a data de substitució el dia 4 de juliol, proposat pera la Direcció
General de Comerç, per el 2 d’abril de 2021.
SEGON.- Notificar la present resolució davant la Direcció General de Comerç, mitjançant
la plataforma EACAT.
TERCER.- Notificar la present resolució a l’Associació de Comerciants (Sant Fruitós
Comerç Actiu), a l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages
(APAES) i a les empreses que han proposat dates.
QUART.- Declarar que:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

4.2.

Declarar el desistiment sol·licitud de parada de venda no sedentària
(EXP. 1197/2020)

Fets.
1. En data 20 de juliol de 2020 (registre d’entrada 2020-E-RC- 5076), A.T. Raó social:
Fruites i Verdures TeY. NIE:***. Domicili: *** presenta una instancia en la qual demana
autorització d’una parada al mercat setmanal per la venta no sedentària de fruites i
verdures.
2. En data 23 de juliol de 2020, l’instructor del procediment va acordar el requeriment
d’esmena de deficiències, el qual s’ha notificat al sol·licitant en data 23 de juliol de 2020.
Tanmateix s’informava que les deficiències havien de ser esmenades en el termini de
10 dies hàbils, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es dictaria resolució per la qual se li
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-

declararia desistit a la seva sol·licitud, a l’empara de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Esgotat sobradament el termini anterior, l’interessat no ha respost el requeriment
realitzat.
Fonaments de dret.
1. Normes d’aplicació:
L’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa, que l’Administració està obligada a dictar
resolució expressa en els procediments i notificar-la, i en el cas de desistiment de la
sol·licitud, la resolució consistirà en la declaració d’aquesta circumstància.
2. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
Examinats el fets i les disposicions legals aplicables que es mencionen i, de conformitat
amb l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i, el Decret
de l’Alcaldessa 2020/1158, de 20 d’agost (BOP de3/09/2020) sobre autoorganització i
delegació de competències, es proposa al Regidor de promoció econòmica, ocupació i
comerç-Mercats, elevi a la Junta de Govern Local els següents

PRIMER.- Declarar desistit de la sol·licitud autorització d’una parada al mercat setmanal
per la venta no sedentària de fruites i verdures al Sr. AT Raó social: Fruites i Verdures
TeY. NIE: *** (registre d’entrada 2020-E-RC- 5076 de 20 de juliol), en virtut de l’article
68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
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ACORDS:

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

5. ÀREA DE SEGURETAT
5.1.

Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la implantació a la comarca
de la codificació comuna de les edificacions aïllades del sistema
d’informació geogràfica d’emergències i seguretat de Catalunya (EXP.
1565/2020)

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de setembre de 2020, (registre d’entrada 2020-E-RC- 6227), Consell
Comarcal del Bages comunica a aquest Ajuntament que el Ple del Consell
Comarcal, en sessió de 27 de juliol de 2020, ha aprovat la minuta del conveni
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de
les edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i
seguretat de Catalunya que s’adjunta com a annex a aquest dictamen.

“Atès que el Departament d’Interior, exerceix les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de seguretat ciutadana, de trànsit, d’emergències i
protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i salvament, d’acord amb el
Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que el Departament d’Interior està desenvolupant una base de dades
d’edificacions aïllades que nodreix d’informació territorial als diversos organismes
del Departament competents en seguretat i emergències i que entre els diversos
nivells d’informació, compta amb un codi específic únic per a cadascuna de les
edificacions. Aquest codi serveix com a identificador preferent en les relacions
entre les diverses unitats del Departament i especialment en les sales operatives
(Central de Bombers, Central de Comandament de la Policia i Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil) i el Centre
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).
Atès que la base de dades d’edificacions aïllades del Departament d’Interior pot
ser completada, si s’escau, per altres bases de dades de temàtica i contingut
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2. El dictamen aprovat pel Consell Comarcal, notificat a l’Ajuntament es basa en
les consideracions i en els fonaments jurídics següents:

similar que disposi el Consell Comarcal. Des del Consell Comarcal s’han elaborat
els Documents Únics de Protecció Civil Municipal de la majoria de municipis de la
comarca i, per tant ja es disposa d’una base de dades d’edificacions aïllades de la
majoria dels municipis.
Atès que en el marc de les seves competències d’assistència tècnica municipal en
matèria de protecció civil, el Consell Comarcal, amb la col·laboració dels
ajuntaments, pot promoure la difusió de la codificació de les seves edificacions
aïllades, amb la finalitat de possibilitar una resposta més eficaç i eficient davant
d’una situació d’emergència.
Atès que el Departament d’Interior, el Consell Comarcal del Bages i els
ajuntaments de la comarca del Bages estan interessats en la utilització de la
codificació d’edificacions aïllades comuna del Departament, atès que facilita la
localització de les edificacions pels cossos operatius, accelera la comunicació
entre les parts davant d’una situació d’emergència i, en definitiva, comporta una
minimització de costos.
Atès que en la sessió de 6 de maig de 2020, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
informà favorablement la proposta de conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Bages per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les
edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i seguretat
de Catalunya (SIGESCAT) amb la finalitat d’identificar i comunicar millor la
ubicació de les edificacions en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les
emergències. Per la consecució dels objectius del conveni, es requereix la
col·laboració dels ajuntaments.

D’acord amb els articles 25 i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
correspon a la comarca l’assistència i cooperació amb els municipis que la
integren.
(...)”
3. La aprovació i formalització del conveni és una concatenació de la voluntat de
donar continuïtat a la col·laboració de ambdues institucions, per tal d’afavorir
l’aplicació de les polítiques en matèria de en matèria de seguretat ciutadana, de
trànsit, d’emergències i protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i
salvament.
FONAMENTS DE DRET
1. Les consideracions anteriors són aquelles a les quals es fa referència als
antecedents, a la normativa aplicable, a les actuacions necessàries per portar al
terme el conveni, les quals es reprodueixen en la part expositiva del Conveni que
és objecte d’aprovació en el present acord.
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Atès que en la sessió plenària del Consell Comarcal del Bages de 25 de maig de
2020 s’aprovà dit conveni.

2. Així mateix, donada la seva naturalitza resulten d’aplicació per les previsions
contingudes als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
del sector públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes i als articles
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals. Pel que fa a la publicitat del conveni,
article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
3. Pel que fa a l’òrgan competent: La Junta de Govern Local és l’òrgan competent
per a l’aprovació dels convenis interadministratius, que actua per la competència
delegada a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la mesura
organitzativa tercera integrant del Cartipàs municipal del mandat 2019-2023, en
matèries competència de l’Alcaldessa (modificació 2ª), aprovades per decret
número 2020-1158, de 20 d’agost de 2020 (BOP de 3/09/2020).
4. El Consell comarcal del Bages trametrà el conveni i les seves pròrrogues al
Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya
en compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per això, atesos els motius exposats, les Àrees de Seguretat Ciutadana i de Mon
Rural conjuntament, proposen l’adopció dels següents

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la implantació a la comarca
de la codificació comuna de les edificacions aïllades del sistema d’informació
geogràfica d’emergències i seguretat de Catalunya, el qual s’acompanya adjunt
en el present acord.
SEGON.- Autoritzar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació
necessària per al compliment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar a aquest acord al Consell Comarcal del Bages.
QUART.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi
transparència, mitjançant la seva publicació en la seu electrònica municipal,
compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
transparència, accés a la informació i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

de
en
de
de

CINQUÈ.- Declarar que:
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
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ACORDS:

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

Annex a l’acord.- Minuta del Conveni de col·laboració que s’aprova
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS D EBAGES PER A LA
IMPLANTACIÓ A LA COMARCA DE LA CODIFICACIÓ COMUNA DE LES
EDIFICACIONS AÏLLADES DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA
D’una part, l’Il·lma. Sra. Estefania Torrente i Guerrero, com a Presidenta del
Consell Comarcal del Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, en
virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno García ,
secretària d’aquest Consell Comarcal.

En la condició que intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la
capacitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes
MANIFESTEN
1.Que el Departament d’Interior, exerceix les competències de la Generalitat de
Catalunya en matèria de seguretat ciutadana, de trànsit, d’emergències i protecció
civil i de prevenció i extinció d’incendis i salvament, d’acord amb el Decret 1/2018,
de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència
dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2.Que el Departament d’Interior està desenvolupant una base de dades
d’edificacions aïllades que nodreix d’informació territorial als diversos organismes
del Departament competents en seguretat i emergències i que entre els diversos
nivells d’informació, compta amb un codi específic únic per a cadascuna de les
edificacions. Aquest codi serveix com a identificador preferent en les relacions
entre les diverses unitats del Departament i especialment en les sales operatives
(Central de Bombers, Central de Comandament de la Policia i Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil) i el Centre
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I de l’altra part, l’Il·lm/a. Àdria Mazcuñán i Claret, Alcalde/ssa-President/a de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en nom i representació de la
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, assistit/da en aquest acte pel/per la Sr/a. Josep
González Ballesteros, secretari/a d’aquest Ajuntament

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).
3.Que la base de dades d’edificacions aïllades del Departament d’Interior potser
completada, si s’escau, per altres bases de dades de temàtica i contingut similar
que disposi el Consell Comarcal. Des del Consell Comarcal s’han elaborat els
Documents Únics de Protecció Civil Municipal de la majoria de municipis de la
comarca i, per tant ja es disposa d’una base de dades d’edificacions aïllades de la
majoria dels municipis.
4. Que en el marc de les seves competències d’assistència tècnica municipal en
matèria de protecció civil, el Consell Comarcal, amb la col·laboració dels
ajuntaments, pot promoure la difusió de la codificació de les seves edificacions
aïllades, amb la finalitat de possibilitar una resposta més eficaç i eficient davant
d’una situació d’emergència.

6. Que en la sessió de 6 de maig de 2020, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes
informà favorablement la proposta de conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Bages per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les
edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i seguretat
de Catalunya (SIGESCAT) amb la finalitat d’identificar i comunicar millor la
ubicació de les edificacions en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les
emergències. Per la consecució dels objectius del conveni, es requereix la
col·laboració dels ajuntaments.
7. Que en la sessió plenària del Consell Comarcal del Bages de 25 de maig de
2020 s’aprovà dit conveni.
8.- D’acord amb els articles 25 i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
correspon a la comarca l’assistència i cooperació amb els municipis que la
integren.
És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc
establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques segons els següents:
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte col·laborar amb el Departament d’Interior en la
implantació a la comarca de la codificació comuna de les edificacions aïllades del
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5. Que el Departament d’Interior, el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments
de la comarca del Bages estan interessats en la utilització de la codificació
d’edificacions aïllades comuna del Departament, atès que facilita la localització de
les edificacions pels cossos operatius, accelera la comunicació entre les parts
davant d’una situació d’emergència i, en definitiva, comporta una minimització de
costos.

Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat de Catalunya
(SIGESCAT), amb la finalitat d’identificar i comunicar millor la ubicació de les
edificacions en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les emergències
El Departament d’Interior, amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya i amb les aportacions fetes pel Consell Comarcal del Bages i
ajuntaments, si s’escau, generarà una llista única d’edificacions aïllades que
lliurarà al Consell Comarcal i als seus ajuntaments a través d’una aplicació web i
un fitxer de dades de format compatible, per a la seva comprovació, revisió i
posterior validació. Un cop validades les dades, el Departament d’Interior generarà
el codi de cadascuna de les edificacions aïllades, mantenint-lo en les seves bases
de dades geogràfiques, l’utilitzarà com a identificador en les seves comunicacions
entre cossos de seguretat i emergències i llurs respectives sales operatives, i el
facilitarà al Consell Comarcal per a l’àmbit del Bages per al seu ús i difusió, amb
la col·laboració dels ajuntaments.
Segon. Propietat de la informació geogràfica
La base de dades sobre edificacions aïllades, de la qual se’n obté la codificació
per a emergències i seguretat, és propietat del Departament d’Interior i de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i es troba emparada per la legislació vigent
en matèria de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal.
El Consell Comarcal i els ajuntaments adquireixen el dret d’ús i difusió
exclusivament de la codificació.
Tercer. Obligacions del Consell Comarcal del Bages
identificació de la seva localització geogràfica.
- Prestar assistència i suport als ajuntaments en la comprovació, revisió i validació,
en el termini de 3 mesos, del llistat unificat d’edificacions aïllades lliurat pel
Departament d’Interior a través d’una aplicació web i un fitxer de dades de format
compatible.
- Donar trasllat als ajuntaments de la comarca de la relació d’edificacions aïllades
codificades dels seus respectius municipis perquè la traslladin als seus residents,
un cop aprovat i generat el codi per part del Departament d’Interior.
- Promoure la difusió de la codificació, amb els mitjans que consideri adients d’acord
amb la tipologia d’usos de les diverses edificacions aïllades, amb expressa
identificació del codi general pel Departament d’Interior i del logotip del número
únic de trucades d’emergències, 112.
Quart.- Obligacions de l’ajuntament
- Facilitar al Consell Comarcal del Bages la seva relació d’edificacions aïllades amb
identificació de la seva localització geogràfica en cas que el Consell Comarcal no
en disposi, per a la seva tramesa al Departament d’Interior.

- Comprovar, revisar i validar en el termini de 3 mesos el llistat unificat d’edificacions
aïllades lliurat pel Departament d’Interior a través d’una aplicació web i un fitxer de
dades de format compatible.
- Donar trasllat als residents del seu municipi dels codis associats a les seves
edificacions aïllades generats per part del Departament d’Interior.
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- Facilitar al Departament d’Interior la seva relació d’edificacions aïllades amb

- Promoure la difusió de la codificació, en coordinació amb el Consell Comarcal i amb
els mitjans que es considerin adients, d’acord amb la tipologia d’usos de les
diverses edificacions aïllades, amb expressa identificació del codi general pel
Departament d’Interior i del logotip del número únic de trucades d’emergències,
112.
Cinquè. Seguiment del conveni
Per al desenvolupament, seguiment i impuls de les actuacions de col·laboració
adoptades en virtut del present conveni de col·laboració, es crea una comissió
paritària de seguiment formada per representants designats per les parts signants,
que es reunirà quan sigui necessari, a sol·licitud de qualsevol de les parts. A
aquest efecte, cada part designarà dos representants perquè formin part de la
Comissió de seguiment.
Sisè. Protecció de dades personals
L’objecte del present conveni no preveu el tractament de dades personals.
Setè.- Confidencialitat de les dades
Les parts es comprometen a no divulgar cap informació relativa a les matèries
objecte del conveni a les quals hagin pogut tenir accés durant la seva vigència.
Vuitè.- Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una
vigència de dos anys, que podrà ser prorrogable per acord de les parts per un nou
període de dos anys. Aquest conveni es podrà extingir per denúncia expressa de
qualsevol de les parts amb un mínim d’antelació d’un mes respecte de la data de
finalització del respectiu període de vigència.

a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats que
constitueixen l’objecte.
c) Per denúncia d’una de les parts en cas d’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades en aquest conveni.
Novè. Naturalesa i resolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les diferències que es puguin
plantejar entre les parts arran de la seva interpretació o execució seran resoltes
de mutu acord i, en cas que aquest no sigui possible, es resoldran mitjançant la
jurisdicció contenciosa-administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Desè. Publicitat i Difusió
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils
des de la signatura. S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord
amb el que preveu la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
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No obstant l’anterior, el conveni es podrà rescindir per alguna de les causes
següents:

la informació pública i bon govern. La tramesa al Registre Públic de Convenis la
realitzarà el Consell Comarcal del Bages i això ho comunicarà a l’ajuntament.
Pel Consell Comarcal del Bages
Bages

Per l’Ajuntament de Sant Fruitós de

Estefania Torrente Guerrero
Presidenta

Sr./a Àdria Mazcuñán i Claret
Alcalde/essa

Maria Llum Bruno Garcia
Secretària

Sr./a. Josep González Ballesteros
Secretari/

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
5.2.

Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 20031729) (EXP. 1606/2020)

-

referits a la infracció consistent en no identificar el conductor del vehicle en el
moment de la infracció, havent estat requerit (LSV 11.01.A.1):

Expedient

Matricula

Titular

2000000104

***

***

Import de la
sanció
600€

L’incompliment de l’obligació del titular d’identificar al conductor és una infracció molt
greu prevista a l’article 77.j del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial.
De conformitat amb el previst a l’article 80.2.b del Reial Decret Legislatiu 6/2015, la multa
per la infracció prevista a l’article 77.j serà el doble de la prevista per la infracció
originària que la va motivar, si la infracció és lleu, i el triple, si la infracció es greu o molt
greu.
A partir de les dades que consten a l’aplicació WTP respecte a l’expedient sancionador
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Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió
Tributària(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número
20031729 de 3 d’octubre de 2020 remesa amb codi 18 (proposta de sanció) que
incorpora els següents expedients:

tramitat contra el titular identificat al referit llistat es desprèn que la denúncia formulada
pels agents de l’autoritat ha estat notificada per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament,
sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat al·legacions o s’hagi procedit
al pagament potestatiu i voluntari de les quanties corresponents a la infracció
denunciada.
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de

Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu
06/2015, de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen
l’article 93 del RD legislatiu 06/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994,
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora.
Quart. Vist el que disposen els articles 67 i 69 de RD legislatiu 06/2015, l’article 14 del
RD 320/1994 i resta de normativa concordant.
Cinquè. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al
contingut mínim de les resolucions administratives.
Sisè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
-

Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020

Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Imposar al titular/conductor que s’inclou a l’annex, segons relació número
20031729 que incorpora a l’expedient 2000000104 i que ha estat generada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa en
les quanties que figuren en aquest document, per infracció de les normes contingudes
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dades personals i garantia dels drets digitals)

al RD legislatiu 06/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament
General de Circulació.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de
la multa en període voluntari.
TERCER.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
ANNEX

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

5.3.

Resolució estimant les al·legacions presentada pel conductor del
vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 1439/2020)

1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 2447) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2000000173
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Sentit de l’acord:

Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art. 94.02 A RGC / ESTACIONAR EL VEHICLE EN CRUÏLLA O EN LES
SEVES PROXIMITATS, DIFICULTANT EL GIR A ALTRES VEHICLES
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
recollides a la sol·licitud número de registre 2020-7184 (ANNEX II)
2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes:
L’agent amb TIP 1075, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta
a l’expedient, va emetre l’informe 235/2020, de data 05 d’octubre de 2020 en relació a
les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor estimar les
al·legacions formulades per la persona recurrent.
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents

Primer.- Estimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a
l’expedient sancionador amb número 20000002173, i procedir a la anul·lació de la
denúncia.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa
les persona interessada.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
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ACORDS:

ANNEX I

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

ANNEX II

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
5.4.

Resolució estimant les al·legacions presentada pel conductor del
vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (EXP. 1654/2020)

1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 2914) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el
número d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2000000211
Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art. 94.2A 32 RGC / ESTACIONAR EL VEHICLE EN CARRIL O PART
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Sentit de l’acord:

DE LA VIA RESER VADA EXCLUSIVAMENT PER AL SERVEI DE
DETERMINATS USUARIS
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
següents:
-Sol·licitud 2020-6934
“El dia 26 a la nit vaig estacionar el cotxe, sobre les 22:00. Tota la nit vaig estar
malalt amb vòmits i diarrees i l’endemà no vaig poder retirar el cotxe perquè no em
trobava bé. Adjunto còpia de la recepta que em va fer el metge.”
2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes:
L’agent amb TIP 1081, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta
a l’expedient, va emetre l’informe 227/2020, de data 05 d’octubre de 2020 en relació a
les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor estimar les
al·legacions formulades per la persona recurrent.
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020

ACORDS:
Primer.- Estimar, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a
l’expedient sancionador amb número 2000000211, i procedir a la anul·lació de la
denúncia.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa
les persona interessada.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
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En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents

ajustat a dret
ANNEX I

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

6.1.

Donar conformitat de documentació aportada per a comunicació de
primera ocupació (EXP. 1177/2020)

Procediment:
1177/2020
Promotor:
AIRPLAN, S.A.
Domicili:
Carrer de Vallcebre, 13 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
CIF:
A08225633
Objecte:
Comunicació de primera ocupació
Emplaçament:
Carrer de Vallcebre, 13 al sector La Serreta del polígon industrial
de Carretera de Berga.
Primer.- Vist l’escrit presentat per AIRPLAN, S.A. amb registre d’entrada 4912 de
15.07.2020, comunicant la primera ocupació de les obres de reforma i ampliació d’edifici
industrial al Carrer de Vallcebre, 13 al sector La Serreta del polígon industrial de
Carretera de Berga.
Segon.- Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès el 09.09.2020 i vist que el Secretari
s’hi adhereix, que consta a l’expedient.
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6. ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

Tercer.- Vist l’informe número 130 de la Interventora municipal emès en data 16.09.2020
i vist l’informe de la Tresoreria municipal de data 05.10.2020 mitjançant el qual es posa
de manifest que les quotes urbanístiques del projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació de la UA 16a La Serreta del titular AIRPLAN, S.A. han estat ingressades.
Quart.- Vist els antecedents que consten a l’arxiu municipal i que a continuació es
detallen:
Expedient 646/1977. La Corporació Municipal, en sessió de 7 d’octubre de 1977, acordà
atorgar a TALLERS PEDRA S.A., Llicència municipal per realitzar les obres de
construcció de nau industrial i annex de serveis i oficines.
Planta Baixa Nau:
Planta Baixa annex:
Planta primera annex:
TOTAL:

932,50 m2
67,50 m2
140,00 m2
1.140,00 m2

Es correspon a la NAU 1.
Expedient 77/1987. La Comissió de Govern, en sessió de 30 de juliol de 1987, acordà
atorgar a AIRPLAN S.A., la llicència d’obra major per a la construcció de dues naus per
magatzem i annexes.

Es correspon amb les NAUS 2 i 3.
En la documentació ara aportada, la planta primera de la Nau 3 consta amb una
superfície construïda actual aproximada de 1.000,00 m2.
Expedient 164/1991. La Comissió de Govern, en sessió de 19 de desembre de 1991,
acordà atorgar a AIRPLAN S.A., la llicència d’obra major per a la construcció d’edifici
administratiu i magatzem.
Planta Baixa Nau:
483,90m2
Planta Primera:
483,90m2
TOTAL:
967,80 m2
Es correspon amb la NAU 4.
Cinquè.- Vist que a la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 22.10.2018
va acordar:
“Primer.- Atorgar llicència d’obres a AIRPLAN, S.A. per a la per a per reforma i
ampliació d’edifici industrial, al carrer de Vallcebre, 13, al sector la Serreta del polígon
industrial de Carretera de Berga, amb documentació tècnica redactada per amb
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Planta Baixa Nau:
2.000,00 m2
Planta Primera:
400,00 m2 (en Nau 3)
TOTAL:
2.400,00 m2

documentació tècnica redactada per Joan Ribera Mestres, Arquitecte, amb núm. de
visat 2018002552, i Efren Planes Gené, Enginyer Tècnic Industrial, amb núm. de visat
002436, simultànies a les obres d’urbanització, amb un pressupost de referència de
339.037,00€, sempre i quan es compleixin les següents consideracions, amb les
següents observacions, superfícies i condicions:
Observacions:
Prèviament a l’inici de les obres cal aportar:
1- Certificat de gestió de residus emès per gestor autoritzat.
2- Certificar la solidesa de la totalitat de la planta primera existent de la Nau 3.
3- Disposar de l’autorització ambiental pertinent.
4- Cal advertir al titular que serà necessària la comunicació prèvia de la nova activitat
(modificació d’actual), conforme l’indicat en l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre.) “

...
Sisè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències
anteriors
Setè.- Vist que, la primera ocupació està sotmesa al règim de comunicació.
Vuitè.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla General d’ordenació
urbana.

Primer.- Donar la conformitat a la documentació aportada per AIPLAN, S.A.. per a la
comunicació de primera ocupació de les obres de reforma i ampliació d’edifici industrial
al carrer de Vallcebre, 13, al sector la Serreta del polígon industrial de Carretera de
Berga, de referència cadastral 6445602DG0264N0001QK, i procediment d’obres
relacionat 753/2018 amb el següent advertiment:
1. Serà necessària la comunicació prèvia de la nova activitat (modificació d’actual),
conforme l’indicat en l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.)
I amb les següents superfícies resultants:
Reforma fase 1
Ampliació badalot

716,85 m2
124,28 m2

Total

841,13 m2

Segon.- Aprovar la liquidació 2020/0000002405 de 445,80€ en concepte de taxes per
l’habitatge unifamiliar abans esmentat, d’acord amb l’ Ordenança fiscal núm.21 :
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ACORDS:

Descripció Tarifa

M2 superfície útils

Taxa ús industrial

841,13 m2

Tarifa
0,53 €

Import
445,80€

Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a tresoreria.
Quart.- Declarar que
-

-

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

Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada:

-

L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant
de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

7. ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
7.1.

Sobre l’aprovació del contracte menor de serveis per la redacció del
document estratègic per al desenvolupament dels espais lliures i
equipaments de l’Avinguda de Sant Joan (EXP. 1665/2020)

1. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis per la redacció del document
estratègic per al desenvolupament dels espais lliures i equipaments de l’Avinguda de
Sant Joan, que s’adjunta com a annex al present.
2. 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.

- 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 del servei de redacció del document estratègic per
al desenvolupament dels espais lliures i equipaments de l’avinguda de Sant Joan, a
favor de Joan Ribera Mestres, amb DNI 39.323.904-E, per import de 9.200,00 € (IVA
exclòs) més 1.932,00 € d’IVA sent un total de 11.132,00 € (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 11.132,00 € (IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 21.151.64006 Projectes Planejament i Territori.
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3.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
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.

Document adjunt: Informe-proposta de despesa
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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.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
8. ÀREA DE MEDI AMBIENT
8.1.

Aprovació d’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable
per una activitat de valoració de residus i centre de recepció i
transferència de bateries i altres residus perillosos i no perillosos que
es pretén emplaçar al carrer Sakura, 51, al polígon industrial de Santa
Anna (EXP. 962/2020)

Primer. Vist l’expedient 962/2020:

Emplaçament:
Ref. cadastral:
R/E:

AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL, SLU
C. Progrés, 28, nau 21. 08630 Abrera.
B66350760
valoració de residus i centre de recepció i transferència de
bateries i altres residus perillosos i no perillosos
C. Sakura, 51. 08272 Sant Fruitós de Bages
5859413DG0255N0001YI
2020-E-RC-4231
29/06/2020

Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació:
“Que s’emet en relació a la sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
efectuada amb núm. de registre 2020-E-RC-4231 de 29 de juny, per Marcel Mongay Garcia en
representació de AMBIENTALIS GESTIÓ INTEGRAL SLU.
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Sol·licitant:
Domicili:
DNI/NIF:
Activitat:

Plànol d’ordenació

Plànol cadastral

1- Aquest informe té per objecte determinar si l’activitat de valoració de residus i centre de
recepció i transferència de bateries i altres residus perillosos i no perillosos (industria) que
el sol·licitant projecta dur a terme en una finca situada al Carrer de Sakura 51, al polígon
industrial Santa Anna, de referència cadastral 5859413DG0255N0001YI d’aquest municipi,
és compatible amb les prescripcions urbanístiques vigents i amb la configuració dels serveis
públics establerts per l’Ajuntament. Val a dir que la documentació presentada per la
interessada, als presents efectes, es considera suficient.
2- Segons dades cadastrals la finca té una superfície del sòl de 2.251 m2 amb una nau de 1.013
m2 , tot i que aquesta no coincideix amb la que es representa en el planejament que preveu
un ajust segons topogràfic, amb una superfície entorn de 2.855 m2 o 3.188,48 m2 segons
documentació aportada. La parcel·la té accés pel carrer Sakura i la nau es comunica amb dos
portos amb l’edificació de la parcel·la veïna del carrer de Sakura, 49.
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix:
A. Planejament aplicable:
Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96 i DOGC 27-3-98); Text refós
de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, (DOGC 8.02.2005).
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística a l’àmbit de Santa Anna, MP PGOM
Santa Anna (DOGC 1.10.2019).
B. Règim urbanístic del sòl.

Qualificació urbanística: Zona industrial, sistema d’ordenació en edificació aïllada, Clau:
6f, regulada als articles de les normes urbanístiques: Condicions generals art. 7 a 11 de
les normes urbanístiques de del MP PGOM Santa Anna, i Plànol d’ordenació O.3.1
Qualificació del sòl sobre topogràfic.
Suspensió de llicències:
Sí, la delimitació del
polígon d’actuació urbanística comporta l’inici de l’expedient de reparcel·lació i la
suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en el seu àmbit.
Revisió del planejament en curs:

No.

Usos urbanístics admesos:
S’admeten indústries de categories 1a, 2a y 3a segons defineix el Pla general, i en totes
les modalitats.
S’admetrà com à màxim un habitatge de fins a 100 m2 per a indústria. Habitatge destinat
al servei de la propietat o porter d’aquest, i sempre que la indústria tingui una superfície
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Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat segon el articles de les normes
urbanístiques sobre Condicions generals art. 1 a 6 i 11 de les normes urbanístiques de
del MP PGOM Santa Anna, i el Plànol d’ordenació O.1 Classificació del sòl del MP PGOM
Santa Anna.

mínima edificada de 1.250 m2.
S’admeten els usos de bar, restaurant i similars al servei del Polígon. També s’admeten
els usos d’oficines i magatzems, educatiu, sanitarioassistencial, sociocultural, recreatiu,
esportiu i administratiu.
No s’admet l’ús comercial concentrat.
4- Quant a l’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan
referència els apartats anteriors, les consideracions a posar en relleu són les següents:
a) Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de l’activitat: Si.
b) Condicions d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència urbanística,
en el seu cas: Si bé la parcel·la disposa dels serveis urbanístics bàsics i afronta amb una
via que disposa d’enllumenat públic i està íntegrament pavimentada, les obres
d’urbanització del sector no han estat rebudes.
L’edificació és existent i es bastí amb llicència municipal 30/1992, atorgada en data 12
de març de 1992, i 14/2003 en data 24 d’abril de 2003 per la comissió de Govern per al
condicionament interior de la nau. No estan inclosos en cap de les dues llicències els
porxos que connecten la nau amb la parcel·la veïna a est.
40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 39 ha d’assegurar
l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys
assoleixin la condició de solar, mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració
actuant per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector
públic.

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

L’article 41 de l’esmentat decret, estableix que la primera utilització i ocupació Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, estableix les condicions de Primera utilització i ocupació de les edificacions
executades simultàniament a les obres d’urbanització
41.1 La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten
condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part
de l’administració actuant.
41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la llicència urbanística que
autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les
escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la
inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa aplicable.

Per al càlcul de la fiança s’han aplicat els valors inclosos en la modificació de planejament
en tràmit: Pressupost d’execució per contracte de les obres pendents d’execució
858.636,80 € per a una superfície en zona industrial de 377.840,04 m2, que equival a un
rati de 2,27 €/m2 de sòl.
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40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 100% del cost de les
obres d’urbanització pendents d’execució o, en el supòsit a què fa referència l’article 39.2, de la part
d’aquestes obres que correspon suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de resultat
adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar.

L’activitat és prevista a la parcel·la de referència cadastral 5859413DG0255N0001YI,
amb una superfície de 3.188,48 m2.
Per a una parcel·la en zona industrial de superfície 3.188,48 m2, correspon una fiança
de: 3.188,48 m2 x 2,27 €/m2 x 100% = 7.237,85 €.
c) Classificació de l’activitat industrial. Al tractar-se d’una activitat situada en edifici
industrial ubicat en sòl industrial situació D, s’admeten categories 1, 2, 3 en horari diürn
i nocturn, sense limitació de potencia instal·lada en electromotors, amb uns valors límits
d’immixtió sonors en l’ambient exterior i interior, diürn i nocturn, de ED= 65 dba, EN=55
dba, ID=40 DBA i IN=35 dba, o categoria 4 sempre que s’apliquin mesures correctores
que disminueixin el nivell de pressió sonora, vibracions, perillositat per incendis,
contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica.
d) Els porxos que connecten la nau amb la parcel·la veïna a est no estan emparats per cap
llicència municipal i no compleixen el planejament, atès que l’edificació no deixa de
manera permanent un espai lliure a l’entorn per a l’accés de bombers, i tenen la
consideració de volum disconforme amb el planejament.
5- L’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan referència els
apartats anteriors, no afecta a bens o drets de titularitat municipal.
CONCLUSIÓ.
Primer. L’activitat de valoració de residus i centre de recepció i transferència de bateries i altres
residus perillosos i no perillosos (industria) que el sol·licitant projecta dur a terme en una finca
situada al Carrer de Sakura 51, al polígon industrial Santa Anna, de referència cadastral
5859413DG0255N0001YI d’aquest municipi, compleix amb el règim urbanístic atribuït a la
parcel·la.

Tercer. Perquè la parcel·la gaudeixi de la condició de solar i es pugui posar en funcionament
l’activitat, caldrà que es completi l’execució del planejament. La instal·lació per tant s’haurà
d’efectuar condicionada en els termes detallats a l’apartat, a la presentació de la fiança, a
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de
l’ajuntament.”
Tercer.- Vist que la Junta Govern Local en sessió celebrada el 1 de febrer de 2016 va
acordar adjudicar el contracte de serveis per a la redacció dels documents per a la
modificació puntual del planejament, i dels seus projectes de reparcel·lació i
d’urbanització dels dos sectors que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant
Fruitós de Bages (procediment núm. 1362/2015). El citat contracte fou formalitzat en
data 25 de febrer de 2016, i els treballs de redacció es troben en curs.
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
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Segon. La parcel·la disposa dels serveis dels serveis públics municipals que requereix l’activitat.

-

Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per a activitat
valoració de residus i centre de recepció i transferència de bateries i altres residus
perillosos i no perillosos que es pretén emplaçar al carrer Sakura, 51, al polígon
industrial de Santa Anna.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. ÀREA DE CULTURA I FESTES
9.1.

Atorgament subvenció nominativa (pròrroga conveni) de Consell
Pastoral de la parròquia de SF (EXP. 1396/2020)

Fets
1. En data 15.11.2018 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i el Consell Pastoral
de la parròquia de Sant Fruitós de Bages. Segons el pacte onzè del conveni, “aquest
conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de l’any
en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb
antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà
excedir els 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una
subvenció nominativa a favor de l’entitat CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE
SANT FRUITÓS DE BAGES on es determinarà l’import a atorgar per aquell any”.
2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existeix a l’aplicació pressupostària
33.334.48959 una subvenció nominativa destinada al Consell Parroquial de Sant
Fruitós, per import de 1.250,00 euros.
3. Vist els registres d’entrada 2020-E-RC-6456 i 2020-E-RC-6500 del Consell Pastoral
de la parròquia de Sant Fruitós de Bages, es presenta sol·licitud de subvenció per
continuar amb la col·laboració en el finançament d’activitats previstes a l’apartat segon
del conveni.
4. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 5.10.2020 respecte de la sol·licitud
presentada, obrant a l’expedient.
Fonaments de dret
1. El Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament per l’any 2020 (exp. 289/2020),
publicat al BOPB de 10.3.2020.

L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes
recollits en els convenis que es formalitzin i en la normativa reguladora de les
subvencions.
2. Els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis.
3. L’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques a Catalunya disposa, que les pròrrogues dels convenis
que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses.
4. Les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament
de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin
activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005
(BOPB núm. 136-Annex I de 8.6.2005); les Bases d’execució del pressupost 2020, en
concordança amb l’establert a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, i al Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, els quals determina el procediment per a l’atorgament de subvencions
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En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues.

directes i el requisits de la seva justificació.
5. 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 Decrets: 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 a la regidora d’entitats, en ús de les competències que té
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar per a l’any 2020 la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament i el Consell
Pastoral de la parròquia de Sant Fruitós de Bages, destinada a cobrir part de les
despeses anuals, en els termes de la col·laboració previstos en el conveni regulador de
la subvenció atorgada, signat amb l’Ajuntament el dia 15.11.2018.
Segon. Atorgar al Consell Pastoral de la parròquia de Sant Fruitós de Bages amb
CIF R-0800043B per a l’any 2020, d’una subvenció de 1.250,00 euros, prevista i
destinada a finançar les despeses per a l’execució de les activitats descrites en el punt
anterior en els termes del conveni que es prorroga.

Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons el qual el
pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera:
a) 1.000,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a l’aprovació de la
pròrroga.
b) 250,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació.
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 la present resolució al Consell Pastoral de la parròquia de Sant Fruitós
de Bages, i donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin el
pagament aprovat.
Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la corporació
i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) a efectes de publicitat i de transparència.
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Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 1.250,00 euros
(l’import total de la subvenció atorgada) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
33.334.48959 del pressupost 2020 - Subvenció nominativa Consell Parroquial de St.
Fruitós.

Setè. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

9.2.

Sobre l’ús de l’equipament cultural municipal del Teatre Casal Cultural,
en situació de COVID-19 (EXP. 1510/2020)

2. Vist el Pla de represa del sector cultural, Arts escèniques i musicals (document aprovat
del Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, en data 21 de setembre de 2020),
obrant a l’expedient.
3. Atès les entitats i associacions culturals tornen a iniciar les seves activitats, amb certes
mesures i restriccions ocasionades per la situació epidemiològica de la COVID-19, a les
instal·lacions i equipaments culturals del municipi.
4. 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 Decrets: 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 a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
Pàgina 54 de 79
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: 65QS63D97Q69QE42ENXA7Y3N7 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 79

1. Vist el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i com a mesures
de precaució es van clausurar els equipaments municipals, tal i com va dictar el Ban
d’alcaldia 2/2020 el dia 16 de març de 2020.

que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el text del Protocol d’ús del Teatre Casal Cultural, en situació de
pandèmia de COVID-19, que s’annexa al present.
Segon. Aquest Protocol serà d’obligatori compliment per tots els usuaris que facin ús
d’aquest equipament i revisable segons l’evolució epidemiològica i les diferents
normes, ordres i recomanacions de les autoritats competents.
Tercer. Notificar el present acord a tots els representants de les entitats culturals
usuàries del Teatre Casal Cultural i informar del seu compliment a tots els usuaris que
utilitzin la instal·lació.
En el cas que els usuaris siguin menors de 18 anys aquesta instrucció s’haurà de
transmetre als seus pares o tutors.
Comunicar el present acord al tècnic responsable municipal de Protecció Civil, Xavier
Casas Pujol i als enginyers municipals per al seu coneixement i efectes.
Quart. Publicar el present Protocol d’ús del Teatre Casal Cultural, a la web municipal i
al portal de transparència.

-

-

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

ANNEX – Protocol d’ús del Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages.
PROTOCOL D’ÚS DEL TEATRE CASAL CULTURAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES
El present document s’elabora seguint les directrius marcades des del PROCICAT, Pla de represa
dels sector cultural, Arts escèniques i musicals (document aprovat del Comitè Tècnic del Pla
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc en data 21 de setembre de 2020).
Les directrius que aquí es recullen són vàlides a la data d’aprovació, però es podran modificar
conforme l’evolució de la pandèmia. En tots els casos caldrà tenir en compte mesures
extraordinàries que puguin donar-se en cada moment.
Només podran accedir a les instal·lacions les persones, entitats i/o associacions que hagin estat
autoritzades prèviament i serà d’obligat compliment aquest Pla i els protocols establerts per les
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Cinquè. Declara que:

entitats gestores de cada instal·lació.
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació.
Serà obligatori l’ús de mascareta en tots els espais de les instal·lacions. Els tècnics, muntadors i
resta de personal hauran de portar-la també en tot moment.
El control d’accessos i de l’aforament anirà a càrrec dels responsables de l’acte organitzat.
Tanmateix, els responsables municipals podran fer les tasques d’inspecció del compliment del
Protocol.
Caràcter subordinat del Protocol
El present Protocol, tindran sempre un caràcter subordinat a les disposicions que dictin les
autoritats competents en matèria de salut, prevenció i protecció per la Covid-19 en les activitats
culturals, siguin estatals o autonòmiques.
Criteris generals per a la realització d’activitats culturals organitzades
Es prioritzarà sempre que es pugui la realització a l’aire lliure, en els casos que no sigui possible,
es mantindran les portes dels equipaments obertes quan sigui possible, per tal de garantir una
bona ventilació.

Les persones que participin en activitats culturals organitzades (assajos de música, teatre i dansa,
etc...) hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb
persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la
mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat
positiu.
Cada entitat o associació que faci ús de les instal·lacions del teatre haurà de disposar d’un
protocol d’actuació per a la prevenció de la COVID-19, així com caldrà que designi una persona
responsable encarregada del compliment del mateix i que exerceixi d’interlocutora amb les
autoritats sanitàries i culturals.
MESURES CONCRETES A RESPECTAR EN EL DECURS DE L’ACTIVITAT
1. Mesures per als equips de treball:
a. El personal d’atenció al públic, personal tècnic de control d’accés, tècnics de so i
llums i altres persones que treballin en àmbits vinculats als espectacles
(escenografia, vestuari, maquillatge, etc..), hauran de portar sempre mascareta i
mantenir una correcta higiene de mans, evitant el contacte directe entre ells i
preservant sempre que sigui possible una distància física d’1,5 metres.
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Tota entitat promotora d’activitat cultural haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així
com de les persones que hi participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin
identificar els components, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles
contactes de risc.

b. Caldrà evitar compartir materials i equips sense la necessària desinfecció.
c. En el cas de vestuari, quan s’hagi de compartir caldrà la desinfecció prèvia mitjançant
equip de vaporització desinfectant. Després de cada funció caldrà rentar-lo.
d. Es farà servir un cubell específic per llençar mascaretes i EPIS.
e. No han d’acudir al Teatre a treballar persones amb símptomes compatibles amb
COVID-19 o que hagin estat en contacte amb persones que hagin tingut COVID-19
durant els 14 dies anteriors.

3. Mesures de protecció per personal tècnic extern: seran d’aplicació les mateixes mesures
que per als equips de treball amb els següent condicionants:
a. El personal haurà de disposar dels seus propis equips de protecció.
b. Els equips i eines de treball hauran de ser personals i intransferibles.
c. Els equips que hagin de ser utilitzat per diferent personal han de ser desinfectats
prèviament.
4. Mesures específiques per a la dansa: Per l'especial idiosincràsia dels espectacles de dansa,
el treball artístic requereix en la majoria de produccions el contacte físic dels ballarins a
l'escenari. En aquests casos, el col·lectiu es regirà pel que disposa el punt 2 d’aquest apartat
del Protocol, i a mes, es disposen les següents recomanacions:
a. S'aconsella que els ballarins porten els cabells recollits.
b. Els ballarins han de tenir per a la seva hidratació amb recipients personalitzats i no
compartibles.
c. Els fisioterapeutes que treballen amb els ballarins han de portar màscares FFP2, i els
ballarins la mascareta quirúrgica durant tota la sessió de fisioteràpia.

Pàgina 57 de 79
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: 65QS63D97Q69QE42ENXA7Y3N7 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 79

2. Mesures per als Col·lectius Artístics: a més de les mesures generals per als equips de
treball, seran d’aplicació els següents:
a. Els col·lectius artístics que tinguin la condició de grup de contacte habitual quedaran
exempts de l’ús de mascareta i mantenir la distància interpersonal, mentre estigui
fent la seva actuació.
i. Es consideren grups de contacte habitual els que compleixin almenys un dels
els següents requisits:
1. Contacte demostrable del grup durant un mínim de 14 dies sense
que hagin tingut símptomes de COVID-19 ni hagin estat en contacte
amb cap persona diagnosticada de la malaltia.
2. Que tots els membres del col·lectiu s’hagin fet una prova PCR abans
de l’inici dels assajos amb resultat negatiu.
b. Els membres respectaran les mesures necessàries per evitar la generació de riscos,
neteja de mans, mascareta quan no estiguin actuant, distància mínima de 2 metres
amb el públic, minimitzar els contactes amb altres col·lectius socials diaris.

MESURES D’HIGIENE, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ.
Cal seguir les pautes següents en relació a la ventilació i climatització al Teatre:
1.
Ventilar de forma natural el màxim possible 2 hores abans de l’acte (totes les
obertures obertes: portes), si pot ser amb ventilació creuada.
2.
Encara sense públic, i durant 30 minuts (o més si cal), tancar la majoria
d’obertures (en podeu deixar alguna oberta, si és possible) i posar la climatització a la
temperatura de consigna, podeu augmentar la velocitat del ventilador de la unitat
interior de clima per arribar a la temperatura de consigna més aviat (sempre que no hi
hagi públic i pràcticament sense ocupació).
3.
Amb públic, i durant l’acte, reduir a velocitats baixes del ventilador de la unitat
interior clima.
4.
Una vegada acabat l’acte, ventilació el màxim possible durant 2 hores (totes les
obertures obertes: portes i finestres), si pot ser amb ventilació creuada.
En quant a la neteja i desinfecció:
El teatre haurà de comptar amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i desinfectants que
compleixin la normativa vigent i estiguin en condicions per al seu ús.
- Caldrà fer una neteja i desinfecció del recinte abans de cada representació. En cas
d’haver-hi varies funcions, també entre funcions, almenys dels espais de contacte per a
públic.
- El material de neteja haurà de ser d’un sol us i rebutjar-se després de la neteja.
- Als lavabos es disposarà de gel hidroalcohòlic o bé sabó, amb dosificador i tovalloletes
d’un sol ús.
MESURES RELACIONADES AMB EL PÚBLIC.
-

-

Es recomana fer la venda d’entrades online com a forma principal de venda.
En cas de fer venda per taquilla es fomentarà el pagament amb targeta de crèdit.
Es posaran missatges informatius en els accessos per informar de l’aforament, la
obligatorietat de la mascareta i la neteja de mans.
S’habilitaran sempre dues entrades diferenciades per al públic des de la Ctra. de Vic:
o Una per les butaques parells i una altra per les butaques senars en el cas que les
entrades s’hagin esgotat abans del dia de l’espectacle.
o O bé una entrada per taquilla i una altra per persones amb entrada anticipada
en el cas que encara hi hagi entrades a la venda el dia de l’espectacle.
Caldrà implantar un sistema de circulació de públic i assistents per evitar aglomeracions
i creuaments.
A la sortida es farà de forma esglaonada començant per la fila 1 i fins la fila 11 de forma
seqüencial.
Per mantenir la distància de seguretat d’1m. entre persones de grups diferents, caldrà
deixar dos seients lliures sense ocupar i seure a portell en fileres successives, excepte si
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-

son persones de la mateixa unitat de convivència o contacte freqüent
Ocupació màxima zona de sales d’actes:
- Teatre Casal Cultural (50% aforament): 77 persones
A les zones on no hi ha cadires caldrà garantir que es mantenen els 1,5m de distància de
seguretat.
Ús de Lavabos – Teatre Casal Cultural
Preferentment no s’utilitzaran els Lavabos. Quan sigui necessari l’aforament màxim serà d’1
persona o amb acompanyant les persones que ho necessitin (s’indicarà a l’entrada amb un rètol).
Es senyalitzarà al terra la separació per possible cua.
Ús de vestidors – Teatre Casal Cultural
Preferentment no s’utilitzaran els vestidors.
En cas de ser imprescindible caldrà garantir que es mantindrà la distància de seguretat d’1,5m,
2 m2 de superfícies de vestidor per persona.
Aforament vestidors de grup Teatre Casal Cultural (s’indicarà a l’entrada de cada un amb un
rètol):
Vestidors 1 i 2: 2 persones
Vestidors central: 3 persones

ACTUALITZACIONS
La situació epidemiològica de la COVID-19 determinarà la necessitat d’anar adaptant el present
Pla a les circumstàncies que vagin apareixent en cada moment. Per això, el present document es
modificarà i adaptarà en funció de les disposicions, normes i recomanacions que puguin dictarse en cada moment per les autoritats competents.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
10. ÀREA D’ENSENYAMENT
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-

10.1.

Assabentar modificació monitoratge servei menjador Llar Infants (EXP.
1571/2020)

1. Per acord de Ple municipal celebrat en data 10 de maig de 2018 es va aprovar un
conveni de col·laboració amb Consell Comarcal del Bages que inclou la delegació o
encomanda de gestió al Consell Comarcal del procediment de licitació del servei de
menjador de la Llar d’Infants Municipal Les Oliveres, pel que fa al subministrament de
menjar, la neteja del parament, el monitoratge i gestió de tiquets.
2. En data 12 de juliol de 2018 el Consell Comarcal del Bages va resoldre l’adjudicació
del contracte pel servei de menjador dels centres educatius públic i escoles bressol
municipals del Bages per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, prorrogable per als cursos
2020-2021 i 2021-2022 a l’empresa Serhs Food Àrea, SL.
3. Atesa la situació de pandèmia sanitària de Covid-19, des de la regidoria
d’ensenyament i la direcció de la llar d’infants es creu necessari comptar amb un servei
de monitoratge pel servei de menjador de la Llar d’Infants Les Oliveres, per poder
mantenir els grups estables a l’hora de menjar i dormir.
4. L’empresa adjudicatària del servei anteriorment referenciada, presta el servei de
monitoratge a partir de 10 infants usuaris del servei, i des de la direcció de la Llar
d’Infants es creu idònia la presència sempre d’un monitor.
5. Atès per part del Consell Comarcal del Bages i l’empresa Serhs Food Area, SL, no es
veu inconvenient en poder canviar el servei del cuiner pel de monitoratge, sense que
això suposi cap despesa econòmica, es creu adient realitzar aquest canvi en benefici
dels alumnes.

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:
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de la substitució del servei de
cuiner de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres, pel servei de monitoratge per poder
atendre les necessitats del servei de menjador, donada la situació de pandèmia que
vivim.
Segon. Notificar el present al Consell Comarcal del Bages i Serhs Food Area, SL i
comunicar a la direcció de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres, per al seu
coneixement i efectes. VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
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6. Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres en data
8.10.2020 obrant a l’expedient.

___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
11. ÀREA D’ESPORTS
11.1.

Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga conveni) a l’AEE
Paidos, exercici 2020 (EXP. 1569/2020)

Fets
1. En data 20.7.2017 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i l’AEE Paidos, per
regular les condicions respecte la subvenció nominativa prevista al pressupost
municipal. Segons el pacte onzè de l’esmentat conveni “aquest conveni serà vigent des
del dia de la seva signatura i fins el 31 de desembre de l’any en curs i s’entendrà
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes.
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat AEE Paidos on es determinarà l’import a atorgar per aquell any”.
2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existeix a l’aplicació pressupostària
36.330.48945 una subvenció nominativa destinada a l’AEE Paidos, per import de 4.200
euros; import superior a l’indicat al conveni.

4. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data
sol·licitud presentada, obrant a l’expedient.

2.10.2020 respecte de la

Fonaments de dret
1. El Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament per l’any 2020 (exp. 289/2020),
publicat al BOPB de 10.3.2020.
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues.
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
Pàgina 61 de 79
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: 65QS63D97Q69QE42ENXA7Y3N7 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 79

3. En data 1.10.2020 (registre d’entrada 2020-E-RC-7047) l’AEE Paidos presenta
sol·licitud de subvenció per continuar amb la col·laboració per la seva activitat en la
promoció de l’activitat física i l’esport al municipi.

manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes
recollits en els convenis que es formalitzin i en la normativa reguladora de les
subvencions.
2. Els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis.
3. L’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques a Catalunya disposa, que les pròrrogues dels convenis
que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses.
4. Les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament
de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin
activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005
(BOPB núm. 136-Annex I de 8.6.2005); les Bases d’execució del pressupost 2020, en
concordança amb l’establert a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, i al Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, els quals determina el procediment per a l’atorgament de subvencions
directes i el requisits de la seva justificació.
5. 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 Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

ACORDS:
Primer. Aprovar per a l’any 2020 la pròrroga del conveni entre l’ajuntament i l’AEE
Paidos, destinada a cobrir part de les despeses anuals, en els termes de la col·laboració
previstos en el conveni regulador de la subvenció atorgada, signat amb l’ajuntament el
dia 20.7.2017.
Segon. Atorgar a l’AEE PAIDOS amb CIF G-64724644 per a l’any 2020, d’una subvenció
de 4.200,00 euros, prevista i destinada a finançar les despeses per a l’execució de les
activitats descrites en el punt anterior en els termes del conveni que es prorroga.
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 4.200,00 euros
(l’import total de la subvenció atorgada) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
36.330.48945 del pressupost 2020 - Subvenció nominativa AEE Paidos.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
c) 3.360,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a l’aprovació de la
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Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents

pròrroga.
d) 840,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, tenint en compte
que l’import a justificar serà el que percentualment correspongui segons
l’augment de l’import concedit, segons s’estableix al pacte sisè del conveni
de col·laboració.
Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes cinquè i sisè, s’han
d’entendre referides a l’any actual.
Cinquè. Notificar la present resolució a l’AEE Paidos, i donar trasllat a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin el pagament aprovat.
Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la corporació
i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) a efectes de publicitat i de transparència.
Setè. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

11.2.

Atorgament subv. nominativa extraordinària a ASFE per Copa Bages
2020 (EXP. 1588/2020)

1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
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Sentit de l’acord:

manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes
recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions.
2. Al pressupost municipal vigent, existeix l’aplicació pressupostària 36.330.48944 on hi
consta com a beneficiari d’una subvenció nominativa de 54.926,00 euros l’ASFE.
3. Atès en data 8.10.2020 es va aprovar un modificat de crèdit (exp.20/2020) ampliant
l’aplicació pressupostària anteriorment referenciada, per import de 1.000 euros, per a la
subvenció de 32a. edició de la Copa Bages, 2020.
4. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’ASFE, volen continuar la seva col·laboració
en l’execució de l’activitat esportiva a Sant Fruitós.
En data 8 d’octubre (registre d’entrada 2020-E-RC-7276 i 2020-E-RC-7351) l’entitat
esmentada sol·licita subvenció per fer front a les despeses ocasionades per la
celebració del 32è Tornegi de la Copa Bages, exercici 2020.

Que a més a més es veu reforçat segons l’indicat al DECRET LLEI 8/2020, de 24 de
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries en el seu Capítol II, article 5
“5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de
flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu
comú, amb relació a les condicions establertes ales bases reguladores i convocatòries
del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions
objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pelCOVID-19 o
per les mesures preses per combatre'l.
5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural,
social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les
circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la
seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients
de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions
subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi
assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment
de les seves obligacions envers del procediment subvencional.”
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5. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal de donar suport a les entitats
esportives, en aquest cas a l’ASFE, i donada la situació de Covid-19, que ha complicat
molt la continuïtat dels clubs esportius i per reforçar l’esforç que suposa l’organització
de competicions amb totes les mesures adequades, exigirà la justificació de l’import
atorgat.

6. Vistos els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis.
7. 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 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.
8. Vist l’ informe de la tècnica d’esports emès en data 7.10.2020, obrant a l’expedient.
9. 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 Decrets: 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’esports, que elevi a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següent ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió a ASFE amb CIF G58853052, d’una subvenció de forma
directa, per a l’exercici 2020 per import de 1.000,00 euros, per col·laborar en la
realització de la 32a. edició de la Copa Bages, 2020.

Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.000,00 euros,
amb càrrec a ‘aplicació pressupostària 36.330.48944 del pressupost 2020.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
a) 800,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del
conveni.
b) 200,00 euros, corresponent al 20%, de la subvenció, una vegada
PRESENTADA I JUSTIFICADA, segons s’estableix al pacte sisè del conveni
de col·laboració.
Cinquè. Notificar el present acord ASFE i comunicar a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria
municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord.
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setè. Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la corporació
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Segon. Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir com
a marc regulador de la col·laboració mútua.

i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) a efectes de publicitat i de transparència.
Vuitè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ
SANT FRUITÓS ESPORTS (ASFE) per la realització de la 32a. Copa Bages, exercici
2020.
“ CONVENI A FORMALITZAR amb l’ASFE, per a la seva activitat com a entitat sense
ànim de lucre per a la realització de la 32a. Copa Bages, exercici 2020.
REUNITS

De l’altra, l’ASFE, amb CIF G-58853052 representada pel seu president Sr. ***, amb DNI
***.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que, l’entitat ASFE, és una entitat que té com a objectius promocionar la pràctica
esportiva en totes les etapes formatives, així com l’organització de competicions
esportives de bàsquet i voleibol, una d’elles la Copa Bages, de la que aquest any es
celebra la 32a edició, i que ha autoritzat per acord de la seva Junta directiva, al seu
president, per a la signatura del present conveni.
II. Que aquesta entitat participa a la promoció de l’esport així com en esdeveniments
esportius amb caràcter puntual i/o extraordinari que tenen un especial interès i
rellevància social.
III. Que l’Ajuntament de Sant fruitós comparteix els objectius de l’entitat i les activitats
realitzades per ella. Al temps que l’ajuntament exerceixi les seves competències en
matèria de promoció de l’esport, instal·lacions esportives i ocupació del temps lliure.
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D’una banda, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb CIF P0821200C representat
per la seva alcaldessa Sra. Àdria Mazcuñán Claret, actuant en el seu nom i
representació, i assistida pel secretari de la corporació (nomi i cognoms), que dona fe
de l’acte.

IV. Que al pressupost municipal es preveu una subvenció directa, consignada
nominativament, a favor de l’entitat ASFE, la qual cal formalitzar mitjançant conveni
de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, en el seu article 42 de les Bases d’execució del pressupost 2019.
V. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local
de data xxxx 2020
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’execució del projecte/activitat següent: 32a. edició de la Copa Bages de Sant Fruitós
de Bages.
Segon. COMPROMISOS
1.- L’entitat ASFE en el marc d’aquest conveni en compromet a:
Organitzar i desenvolupar la Copa Bages a Sant Fruitós de Bages.
Realitzar difusió de l’activitat al municipi i comarca.
Prendre les mesures preventives en relació a la covid-19, vigents en cada
moment, així com complir amb els paràmetres indicats al Pla d’Ús d’equipaments
esportius de Sant fruitós de Bages, així com als plans i/o protocols de la
Federació Catalana de Basquetbol.

2.- L’Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a:
-

Col·laborar activament amb l’entitat per a que
l’esdeveniment en les millors condicions possibles.

pugui

desenvolupar

Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des l’ASFE amb un import de mil euros
(1.000,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses derivades de l’organització de la
Copa Bages, exercici 2020.
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
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-

El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del l’activitat subvencionada com a
màxim el dia 5 de desembre de 2020.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2021. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per l’import subvencionat, que hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació
de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants
bancaris (rebuts).
Setè. PAGAMENT
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 80% de la quantitat
subvencionada es faran efectives als beneficiaris en el moment de la signatura del
conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 20% un cop
presentada la justificació corresponent.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida
Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS
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Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord,
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denúncia,
amb antelació mínima d’un mes.
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat ASFE on es determinarà l’import a atorgar per aquell any.

• Per mutu acord de les dues parts.
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta.
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.

***
President
ASFE

Àdria Mazcuñán Claret
Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages
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Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ACORD EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

1. La Junta de Govern Local en sessió 27.7.2020 va aprovar la convocatòria i les bases
de la subvenció de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar
d’Infants municipal, per al curs escolar 2020-2021; com a col·laboració amb les famílies
en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides. L’import total dels ajuts no podrà excedir de 3.835,00
euros (partida pressupostària de l’exercici 2020, núm. 38.323.48011).
2. Publicat l’extracte de les bases de la convocatòria al BOPB 7.8.2020. S’estableix un
únic període de convocatòria per a les sol·licituds des del dia després de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al BOPB i fins el 25 de setembre de l’actual (ambdós
inclosos).
3. Atès que les bases estableixen que la proposta de concessió dels ajuts serà
elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb el previst a la base 7
(Procediment de concessió i òrgan instructor) i que aquest òrgan ha formulat la proposta
de concessió dels ajuts que conté la valoració individualitzada de cadascuna de les
sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts, continguts a la
base 8.
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S. 1. Sobre l’atorgament de subvencions de concurrència competitiva de suport
al servei de menjador de la Llar d’infants municipal, curs 2020-2021 i aprovació
de la despesa. (exp. 799/2020)

4. Vista l’acta de la Comissió avaluadora de data 5.10.2020, obrant a l’expedient.
5. 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 Decrets: 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, elevi a la Junta de Govern Local els següents:
ACORDS:

ALUMNE BENEFICIARI /
Núm. Reg. Entrada
***
RE 2020-E-RC-6484
***
RE 2020-E-RC-6812 i 6863
***
RE 2020-E-RC-6841
***
RE 2020-E-RC-6855

TRAM DE
RENDA
LÍMIT ANUAL

NÚM.
TIQUETS

Euros

Tram 2

86

531,48 €

Sobrepassa límit renda

0

0

Sobrepassa límit renda

0

0

Tram 1

137

846,66 €

TOTALS

223

1.378,14 €

Segon. El pagament es farà efectiu a l’empresa concessionària del servei de menjador
(SERHS FOOD ÀREA, SL), amb la compra de 223 tiquets (1.378,14 euros) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 38.323.48011 - Subvenció suport servei de menjador escola
bressol municipal del pressupost 2020.
Tercer. Denegar les sol·licituds presentades per Ivan Avila Legaz (registre d’entrada
2020-E-RC-6812 i 2020-E-RC-6863) i de Sabrina Riau Ferrandiz (registre d’entrada
2020-E-RC-6841) al superar el límit de renda establert segons l’establert a l’apartat 2 de
les bases (beneficiaris i requisits).
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Primer. Aprovar l’atorgament de l’ajut de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants
municipal, per al curs escolar 2020-2021, a les famílies que tot seguit es relacionen en
el marc de la convocatòria de sol·licituds, que es faran efectives amb càrrec a la partida
38.323.48011 de l’exercici 2020:

Quart. Notificar els presents acords en la part que els afecti als sol·licitants i a SERHS
FOOD ÀREA, SL, així mateix comunicar a la Direcció de la Llar d’Infants municipal Les
Oliveres i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. Publicar la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i al web municipal de transparència.
Sisè. Declarar que:
-

-

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

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

S.2. Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Som Riu d’Or, exercici
2020. (exp. 1201/2020)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ACORD EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

Fets
1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).

(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.
2. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2020 existeix a la partida
pressupostària 32.330.48971 una subvenció nominativa destinada a l’associació Som
Riu d’Or, per import de 2.000,00 euros.
3. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació Som Riu d’Or (registre
d’entrada 2020-E-RC-5282 de 27 de juliol) per la realització d’activitats de promoció i
difusió de la dansa, durant l’exercici 2020.
Fonaments de dret
1. 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 28.5 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
2. A la partida 32.330.48971 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació de
2.000,00 euros per subvencionar a l’Associació Som Riu d’Or.

4. 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: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, la regidora de cultura i festes, en ús de les competències que té
atribuïdes, eleva a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió a l’Associació Som Riu d’Or amb CIF: G-67229971,
d’una subvenció de forma directa, per a l’exercici 2020, per import de 2.000,00 euros.
Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 2.000,00 euros,
amb càrrec a la partida 32.330.48971 del pressupost 2020.
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3. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 16.10.2020, obrant a l’expedient, on
es deixa constància expressa de que malgrat la situació pandèmia actual s’ha complert
amb les activitats previstes al conveni.

Tercer. Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir
com a marc regulador de la col·laboració mútua.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
c) 1.600,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del
conveni.
d) 400,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada presentada
i justificada, segons s’estableix al pacte vuitè del conveni de col·laboració.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Associació Som Riu d’Or, i a l’àrea d’Intervenció i
Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord.
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni.

-

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

-

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

ANNEX – Conveni
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ
SOM RIU D’OR PER LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA I TRADICIONS.

A Sant Fruitós de Bages, xxxxx de 2020.
REUNITS
D’una part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat per la seva alcaldessapresidenta, l’ Il·lma. Sra. Àdria Mazcuñan Claret, i assistit pel vicesecretari Sr. Santiago
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte.
Per l’altra part, l’ ASSOCIACIÓ SOM RIU D’OR amb CIF: G-67229971, representada
pel seu president, el Sr. *** amb DNI: ***.
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Vuitè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
L’ASSOCIACIÓ SOM RIU D’OR és una entitat sense ànim de lucre legalment
constituïda amb CIF G-67229971 inscrita al Registre municipal d’entitats i
associacions de Sant Fruitós de Bages, i que té com a finalitat el foment de
la cultura mitjançant la dansa.
Que l’Associació Som Riu d’Or, ha autoritzat per acord de la seva Junta Directiva al seu
president, a signar el present conveni.
I.

II.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol afavorir les activitats culturals i la
promoció de les arts i la cultura popular.

III.

Que al pressupost municipal de l’exercici 2020, partida pressupostària
32.330.48971 es preveu una subvenció directa, consignada nominativament
a favor de l’entitat Associació Som Riu d’Or, la qual cal formalitzar mitjançant
conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, en el seu article 42 de les Bases d’execució del
pressupost 2020.

IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern
Local de data xxxxx de 2020.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

Primer. OBJECTE.
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb
l’Associació Som Riu d’Or, per afavorir la difusió i promoció de la dansa i la seva
participació en el calendari anual d’activitats culturals de Sant Fruitós de Bages.
Segon. L’Associació Som Riu d’Or, en el marc d’aquest conveni es compromet a:
a) Fer 3 actuacions al municipi durant l’any, consistent en la modalitat de actuació de
dansa o altres col·laboracions puntuals dins del calendari festiu local (Festa Major
d’Hivern, Festa Major d’Estiu, Festa de l’Arròs, Festa de Sant Jordi, Diada de l’11 de
setembre, etc.) a determinar cada any.
b) Col·laborar amb les entitats del municipi de Sant Fruitós de Bages, de qualsevol
índole, amb les quals sigui possible fer actes conjunts.
Tercer. L'Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a:
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PACTES

a) Cedir els equipaments municipals per realitzar els seus assajos durant tot l’any,
sempre segons disponibilitat.
b) Cedir un espai al local de l’Escola de Música per desar material de l’entitat.

Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal de 2020 subvencionarà a
l’ASSOCIACIÓ SOM RIU D’OR amb un import total de 2.000,00 € (DOS MIL EUROS).
Desglossats de la següent manera: 1.000,00 € (MIL EUROS) per col·laborar en la
realització de les activitats descrites als punts anteriors (per aquest concepte caldrà
justificar un mínim de 2.000,00 € de despesa). I de forma extraordinària l’any 2020 amb
uns altres 1.000,00 € (MIL EUROS) per col·laborar en les despeses de vestuari de
l’esbart (per aquest concepte únicament caldrà justificar un total de 1.000,00 (per aquest
concepte, donat que l’entitat no te capacitat de finançament i l’ajuntament considera
necessari la bona uniformitat del grup quan actua en els seus actes, únicament caldrà
justificar un mínim de 1.000,00 €).
Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per les activitats
objecte d’aquest conveni organitzades per l’Associació Som Riu d’Or, les quals es duran
a terme entre els dies 1 de gener i 31 de desembre de 2020.

El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2020.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2021. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, i també, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del
seu pagament per un import mínim de 3.000,00 € TRES MIL EUROS), que hauran de
reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que
es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa,
ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
Vuitè. PAGAMENT.
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la
signatura del conveni, com a bestreta del 80% de la subvenció (MIL SIS-CENTS
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Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les despeses inicials del
projecte, i un segon pagament del 20% de la subvenció (QUATRE-CENTS EUROS)
prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa
esmentada al punt anterior.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes
dades.
Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida..
Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS.
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.
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4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes.
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat ASSOC. SOM RIU D’OR on es determinarà l’import a atorgar per aquell
any.
Tretzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:
• Per mutu acord de les dues parts.
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta

En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS
DE BAGES

ASSOC. SOM RIU D’OR

Àdria Mazcuñan Claret
Alcaldessa

***
President
Dono fe,
Vicesecretari
Santiago González Castellanos
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• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (3).
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 09:07 hores.”

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

