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 23 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 30/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE
NOVEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 30/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ............. 23 de novembre 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, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
Excusa la seva assistència: 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 23 de novembre 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’acorda per unanimitat la inclusió dels assumptes
sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 23/11/2020
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
16-11-2020.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels
regidors/es amb competències delegades.

EXP.

PAG.

-

1859/2020

3

41/2020

4

1900/2020

7

1823/2020

9

971/2020

16

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
3.
3.1

ÀREA D’HISENDA
Aprovació del calendari fiscal 2021

4.
4.1.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós del Bages i l’Agrupació de Defensa Forestal
Pla del Bages, en la prevenció i extinció d’incendis
i altres actuacions de conservació del medi natural.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

5.
5.1.

6.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del
Conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i l’ajuntament per a
l’organització i el finançament dels serveis socials
bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, de
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte
social de la pandèmia de la COVID-19.
ÀREA DE CULTURA I FESTES

Pàgina 2 de 78
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: 5F2FRJCTLMD6LETE3T4FLHZEA | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 78

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

7
7.1.
7.2.
7.3.

S1
S2

S3

Aprovació de la cessió en comodat d’una taula i
vitrina per col·locació de material expositiu a la
Fundació Catalunya la Pedrera en destí a Món Sant
Benet.
ÀREA D’ENSENYAMENT
Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a l’AMPA Col·legi Paidos, exercici 2020.
Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a l’AFA Pla del Puig, exercici 2020.
Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Bages per a la prestació del servei de
transport escolar no obligatori durant el curs 20192020.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Aprovació modificació de crèdit núm. 24/2020 del
pressupost municipal 2020 per transferència de
crèdit
Aprovació de la convocatòria i les bases
específiques reguladores per màxima urgència
per la selecció, mitjançant oposició, d’un/a
Arquitecte/a, per execució d’un programa
temporal per un termini màxim de tres anys
mitjançant nomenament interí per programa
Aprovació del contracte menor dels serveis de
direcció de les obres i coordinació de seguretat i
salut de les obres de millora del clavegueram al
polígon industrial Sant Isidre ( fase 3A de
l’actuació 2 de l’avanç del pla director).

1921/2020

32

1841/2020

36

1892/2020

38

1882/2020

41

EXPEDIENT PÀGINA
1935/2020
49
1945/2020

51

1910/2020

59

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 16-11-2020. (exp. 1859/2020)
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6.1

S’aprova l’acta amb la següent esmena: a l’acord 4.2 de la Junta de Govern Local de 16
de novembre de 2020, en l’últim paràgraf de la primera de les Bases que han de regir el
procediment de creació d’una borsa de treball d’administratius/ves d’urgència, per cobrir
varis llocs de treball, de qualsevol àmbit de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on
diu:
“Actualment l’última borsa vigent només hi ha un candidat el qual s’incorporarà a
treballar properament, pel que és necessari i urgent engegar els tràmits oportuns per
tenir una borsa de treball vigent amb candidats disponibles per futures necessitats.”
Ha de dir:
“Actualment no resten candidats no incorporats a cap borsa de treballadors
d’administratius/administratives.”
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).
20201600

11/11/2020
10:41

2352/2019

Desestiment i arxiu expedint sol.licitud comunicació
per tancament finca C/ Padró, 56.

20201601

11/11/2020
10:41

1795/2019

Desestiment i arxiu expedient comunicació substitució
rajoles i elements del bany C/ Mestre Josep Simón, 4
3r 3a.

20201602

11/11/2020
10:51

1792/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

20201603

11/11/2020
15:49

1817/2020

Incoació ordre execució per adequació parcel.la degut
al deficient estat de conservació C/ Mònica, 1.

20201604

12/11/2020
11:16

314/2020

EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PER
INGRESSOS INFERIORS AL SMI 2020.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

12/11/2020
12:36

1856/2020

Modificació de crèdit 23/2020 transferència de crèdit
dintre el mateix grup de funció i capítol 1

20201606

12/11/2020
12:36

1357/2020

Aprovació llistat aspirants admesos/es, exclosos/es,
composició tribunal i data celebració proves borsa
treballadors/es familiars.

20201607

12/11/2020
12:39

1578/2017

Sobre la devolució de garantia definitiva corresponent
al contracte d’obres per a la instal·lació d’una caldera
de biomassa al camp de futbol municipal

20201608

12/11/2020
12:40

144/2020

Aprovació llistat definitiu admesos/es, exclosos/es
OPO PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL TORN
LLIURE.

20201609

12/11/2020
12:41

1828/2020

Incoació ordre d'execució estat finca Carrer Moixeró
al Polígon Industrial Riu d'Or.

20201610

12/11/2020
17:11

1871/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a l’expedient
nº 1871/2020 de relació de factures número
O/2020/201 SS

20201611

12/11/2020
17:39

1859/2020

Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 16-11-2020 .

20201612

12/11/2020
18:17

1870/2020

Compareixença a recurs contenciós administratiu
322/2020 (ordinari).

20201613

12/11/2020
18:19

373/2014

Decret anul·lat

20201614

12/11/2020
18:24

1682/2020

Incompliment de l'ordenança animals.

20201615

12/11/2020
19:48

1338/2020

Aprovació modificació horari laboral de treballador.

20201616

12/11/2020
22:16

1615/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

202016171

13/11/2020
9:01

1578/2020

Llicència/permís d'ocupació temporal de la via pública
Escola La Flama Activitat Física.

20201618

13/11/2020
12:37

1849/2020

Denuncies de trànsit relació 20039356.

1

Diligència per fer constar error en títol i el peu de signatures.
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20201605

16/11/2020
11:02

1396/2020

Decret de justificació de subv. nominativa (pròrroga
conveni) del Consell Pastoral de la parròquia de SF,
exercici 2020.

20201620

16/11/2020
13:56

1728/2020

Incoació expedient disciplinari

20201621

16/11/2020
14:33

373/2014

Convocatòria de Comissió Paritària de l'Aeròdrom.

20201622

16/11/2020
14:41

1880/2020

Decret d'actualització de dades de l'AMPA Col·legi
Paidos al Registre municipal d'entitats i associacions.

20201623

16/11/2020
14:42

1836/2020

Còmput hores quadrant període Estat d'alarma.

20201624

16/11/2020
14:42

1902/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a l’expedient
nº 1902/2020 de relació de factures número
O/2020/202

20201625

16/11/2020
14:43

1233/2020

Aprovació citació explicació qualificació prova borsa
administratius aspirant.

20201626

16/11/2020
14:44

1233/2020

Aprovació citació explicació qualificació prova borsa
administratius aspirant.

20201627

16/11/2020
14:45

1233/2020

Aprovació citació explicació qualificació prova borsa
administratius.

20201628

16/11/2020
15:26

1893/2020

COMPAREIXENÇA A Recurs CA 244/2020 JCA 3
David Sanmartí VS ORGT (IBI, IIVTNU; taxa
cementiri).

20201629

16/11/2020
15:34

1889/2020

Requeriment d'esmenes comunicació constitució
secció sindical.

20201630

16/11/2020
15:44

1894/2020

Compareixença a Recurs CA 424/2019 JCA 2 BT
telecomunciaciones VS ORGT (liquidacions
tributàries).

20201631

16/11/2020
15:44

1890/2020

Compareixença a Recurs CA 305/2020 JCA 9
Montserrat Sanmartí VS ORGT (IBI, IIVTNU; taxa
cementiri).

20201632

17/11/2020
7:33

1904/2020

Denegació d'accés la informació a excavacions VIla
Vila SA.
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20201619

20201633

17/11/2020
7:36

1857/2020

Denegació sol·licitud abonament quotes col·legiació.

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA D’HISENDA

3.1

Aprovació del calendari fiscal 2021

(exp. 1900/2020)

Segon.- Atès que l’ORGT, a través de l’aplicació informàtica WTP, sol·licita que se li
confirmi el calendari fiscal, o si s’escau, les modificacions que es proposin, així com els
tipus de gravàmens i bonificacions de l’IBI, tarifes de vehicles, la població de dret, els
coeficients de situació i bonificacions d’IAE, i els percentatges i tipus de l’IIVTNU, així
com les taxes i preus públics aplicables per a l’any 2021.
Tercer.- En ús de les atribucions en matèria de desenvolupament de la gestió econòmica
que es reconeixen a l’Alcaldessa com a Presidenta de la corporació a l’article 21.1f de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1 g del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Quart.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
-

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

ACORDA :
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Primer.- Vist l’escrit tramès per l’Organisme de Gestió Tributària, mitjançant el que
sol·liciten que els sigui facilitada la informació relativa als períodes de cobrament
voluntari dels diferents conceptes d’ingressos i els tipus de gravamen que seran
aplicables en relació als tributs i altres ingressos de dret públic que aquest Ajuntament
té delegats a l’Organisme de Gestió Tributària.

Primer.- Proposar l’aprovació del calendari fiscal per l’any 2021 que es relaciona:

Concepte Desc.
1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO
DOMICILIATS
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA
10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS
12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO
DOMICILIATS
12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS
12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
BI

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS

Data Inici
Data Fi Vol /
Vol.
Domi.
3/5/2021
6/7/2021

1/9/2021
1/9/2021
5/3/2021
16/9/2021
1/10/2021
3/5/2021

1/6/2021
1/9/2021
2/11/2021
5/11/2021
5/11/2021
5/5/2021
16/11/2021
3/12/2021
6/7/2021

3/5/2021
3/5/2021

1/7/2021
2/11/2021
6/7/2021
6/7/2021

3/5/2021

6/7/2021

Segon.- Donar compte de l’acord al Ple Municipal.

Quart.- Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
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Tercer.- Comunicar-ho a l ‘Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
4.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

4.1.
Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages i
l’Agrupació de Defensa Forestal Pla del Bages, en la prevenció i extinció
d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural.
(exp.
1823/2020)
Primer. Atès que els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del
municipis, que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.
Segon. Atès que
les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF)
contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i
que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El
principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals
és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat
Tercer. Atès que el present conveni es centra en la col·laboració de les parts, en la
prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural als
boscos del terme municipal de Sant Fruitós del Bages.

Quart. Atès que aquest Ajuntament té atribuïdes les competències sobre prevenció i
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que
preveuen
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Cinquè. Atès que 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
Pàgina 9 de 78

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: 5F2FRJCTLMD6LETE3T4FLHZEA | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 78

Tercer. Atès que l’esmentat conveni és d’interès per aquest Ajuntament.

PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
i l’ADF Pla de Bages, en matèria de prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de
conservació del medi natural del terme municipal de Sant Fruitós de Bages. (Annex I)
Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 3.500,00 euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 16 1721 48924 del pressupost vigent i el termini de
pagament de la subvenció, segon els imports i dates següents:
a) 2.450,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, un cop s’hagi
formalitzat el conveni.
b) 1050,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix
al pacte cinquè del conveni de col·laboració.
Tercer. Facultar a l’Alcaldessa per la signatura dels documents que siguin necessaris.
Quart. Notificar el present acord a l’ADF Pla de Bages i comunicar-ho a l’àrea tresoreria
– intervenció per a que formalitzin el corresponent pagament.

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

ANNEX I
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DEL BAGES I
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES, EN LA PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D’INCENDIS I ALTRES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL MEDI
NATURAL.

I. ENTITATS QUE INTERVENEN
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Cinquè. 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

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DEL BAGES, representat per l'alcaldessa,
l'Il·lma. Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, assistida pel secretari de la Corporació, Sr.
Josep González Ballesteros.
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES, representada pel
president, Sr. Oriol Tarragó Costa, nomenat en l’assemblea general d’associats
celebrada en data 22 de novembre de 2017, en nom i representació d’aquesta entitat.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis,
que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.
2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art.
25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local,
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

4. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual
desenvolupen la seva activitat.
5. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En
aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el
marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni.
6. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva
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3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones
forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
(DOGC 2022 de 10.3.1995).

Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per
qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats
vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa
en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
7. El present conveni es centra en la col·laboració de les parts, en la prevenció i
extinció d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural als
boscos del terme municipal de SANT FRUITÓS DEL BAGES.
8. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les
entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de
prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de
fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les
condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per
l’Administració.

En virtut del que precedeix, les parts consideren que existeix un interès recíproc per
col·laborar conjuntament en el desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

Constitueix l’objecte d’aquest conveni la col·laboració entre l’Ajuntament de SANT
FRUITÓS DEL BAGES en endavant l’Ajuntament), l’ADF Pla de Bages (en endavant
l’ADF), en matèria de prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de
conservació del medi natural, als boscos del terme municipal de SANT FRUITÓS
DEL BAGES.
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament
a) Aprovar l’aportació econòmica d’aquest exercici per tal que l’ADF pugui
desenvolupar els compromisos del present conveni, que es fixa per aquest
any en una quantitat de 3.500,00 €.
Tercer.- Compromisos de l’ADF
Els compromisos generals de l’ADF són:
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Primer.- Objecte del conveni

a) L’ADF col·laborarà en les següents actuacions:
- En cas d’incendi forestal, sempre al costat dels professionals en la matèria.
- En la realització de campanyes de reforestació dels terrenys afectats, en el
seu cas.
- Divulgació entre els propietaris forestals i veïns del municipi per al foment
del respecte del bosc, prevenció i lluita contra els incendis forestals.
b) Cooperar, en la mesura que es disposi de voluntaris, amb el servei de
seguretat ciutadana, emergències i protecció civil, en tasques de:
- Suport logístic, durant l’activació d’algun dels Plans d’Actuació Municipal,
com es poden activar en casos de nevades, inundacions i altres fenòmens
naturals adversos, previ requeriment de l’Ajuntament.
- Suport logístic en la cerca o localització de persones perdudes en zona
forestal.
c) Comunicar la localització dels hidrants danyats a l’extraradi del municipi.
d) Informar als Serveis Tècnics municipals, de l’estat dels camins forestals i del
municipi, en el cas que es requereixi algun tipus d’actuació de manteniment o
millora, així com els abocaments incontrolats que es puguin trobar.

f) L’ADF es compromet a justificar els ingressos i les despeses mitjançant
l’aprovació dels corresponents balanços i pressupostos anuals, als quals té
informació directa el representant de l’Ajuntament a la Junta Directiva.

QuartPressupost
L’aportació de l’Ajuntament és de 3.500,00€ .

Cinquè. Finançament, pagament i forma de
justificació.
L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de 3.500,00€, amb càrrec a les
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e) Col·laborar amb l’Ajuntament en actes públics de caràcter festiu, sempre que
es prevegi una insuficiència de recursos de l’Ajuntament i previ requeriment
d’aquest, com poden ser els actes de foc i aigua de la festa major o altres
actes festius.

aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2020, amb càrrec a la partida
16.1721.48924.
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 un import mínim de 7.000,00 € (SET 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).
El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 70% de la quantitat
subvencionada i 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 30% un cop
presentada la justificació corresponent.
Així mateix, abans del pagament, els beneficiaris hauran d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Sisè.- Vigència
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2020 fins el 31
de desembre de l’any 2020.

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal
i, en especial, les contingudes a l’article 13 i concordants de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així
com les previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016.

Vuitè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest
conveni.
Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, haurà de ser aprovada
pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.

Novè.- Causes de resolució
Pàgina 14 de 78
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: 5F2FRJCTLMD6LETE3T4FLHZEA | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 78

Setè.- Protecció de dades de caràcter personal

Són causes de resolució del present conveni:
▪

La no realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.

▪

La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.

▪

L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol
de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que
correspongui a la/les part/s complidora/es.

▪

L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.

▪

La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.

▪

Qualsevol altra causa admissible en dret.

Desè.- Marc normatiu
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la
disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis, que és accessible des
del Portal de la Transparència.
Dotzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, a SANT
FRUITÓS DEL BAGES, en la data que s’assenyala en les corresponents signatures.
El president de l’ADF
Pla de Bages

Oriol Tarragó Costa

L’Alcaldessa

Àdria Mazcuñán i Claret

El secretari municipal

Josep Gonzàlez Ballesteros
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Onzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern

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

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
5.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

5.1.
Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’ajuntament per a
l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat,
2016-2019, de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la
pandèmia de la COVID-19. (exp. 971/2020)

1. la Junta de Govern Local, en data 29 de juny de 2020, va aprovar la prorroga per al
2020 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del Conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000
habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics
i polítiques d’igualtat 2016-2019, en les mateixes condicions vigents per a l’exercici
2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou
Conveni marc quadriennal previst pel 2021-2024.
2. En data 3 de novembre de 2020 (registre d’ entrada 2020-E-RC-7930), la Secretaria
del Consell Comarcal del Bages comunica la resolució de la Presidenta de data 29
d’octubre de 2020, per la qual s’aprova l’addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’ajuntament per a
l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 20162019, de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la
COVID-19. S’adjunta a dita comunicació:
- Minuta de l’addenda de pròrroga del conveni de referencia diligenciat de la seva
aprovació.
- Annex 1.- Mesures extraordinàries covid 19: Mesura 1.- Servei d’atenció domiciliaria
(SAD); Mesura 2.- Atenció a persones sense llar; Mesura 4.- Sistemes de resposta
urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i
filles.
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Antecedents

- Annex 2.- Flexibilització de les condicions de pròrroga del conveni 2020
Es dona trasllat de l’acord als municipis perquè n’acordin la seva aprovació, i en aquest
cas la signatura d’aquesta addenda es realitzarà fent ús del Servei de Portasignatures
de l’AOC
Fonaments de dret
1. Les consideracions que fan referència als antecedents i manifesten són aquelles que
es reprodueixen en el text de l’addenda de pròrroga per al 2020 del conveni que és
objecte d’aprovació en el present acord.
Així mateix, donada la seva naturalesa resulten d’aplicació per les previsions
contingudes es regeix 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 107 a 112 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques catalanes, 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 i la disposició addicional
vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’adopció d’aquest acord (aprovar l’addenda de pròrroga) és competència de la Junta
de Govern Local, en quant va esser l’òrgan que va aprovar l’esmentat conveni i les seves
pròrrogues.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents,

PRIMER.- Aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni marc de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de
la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques
d’igualtat 2016-2019, de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la
pandèmia de la COVID-19 amb els seus annexos, els quals s’annexen al present acord.
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages.
TERCER.- Donar traslladat del present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria per
al seu coneixement i efectes, i a l’àrea d’alcaldia i secretaria per a formalitzar la signatura
de l’addenda de pròrroga del conveni per al 2020, que es realitzarà es realitzarà fent ús
del Servei de Portasignatures de l’AOC
QUART.- Declarar que:
−
−

L’acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja
de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
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ACORDS

−

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

Documents que s’annexen al present acord:
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- Addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni marc dels serveis socials bàsics i
polítiques d’igualtat, 2016-2019,ConsellComarcal-Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
(zona5A).
- Annex 1- Mesures extraordinàries COVID- 19.
- Annex 2- Flexibilització de les condicions pròrroga del conveni 2020
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

6.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

6.1
Aprovació de la cessió en comodat d’una taula i vitrina per col·locació de
material expositiu a la Fundació Catalunya la Pedrera en destí a Món Sant Benet.
(exp. 1921/2020).
Primer. Vist que en data 29 de setembre de 2020 es va procedir a l’extinció de mutu
acord de la cessió en comodat d’una representació pessebrística del claustre del
Monestir de Sant Benet de Bages amb el Grup Pessebrístic de Manresa i l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages.

Tercer.- 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. Aprovar la signatura de la cessió en comodat d’una taula i vitrina per col·locació
de material expositiu a la Fundació Catalunya la Pedrera en destí a Món Sant Benet.
Segon. Notificar aquest acte als interessats i emplaçar a la Fundació Catalunya la
Pedrera per a la signatura del document de cessió.
Tercer. Documentar dita cessió en el inventari de patrimoni de l’Ajuntament.
Cinquè. Declarar que:
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Segon. Vist que aquest claustre serà cedit Pel Grup Pessebrístic de Manresa a la
Fundació Catalunya la Pedrera en destí a Món Sant Benet i s’ha sol·licitat que la taula i
la vitrina que van ser adquirits per l’Ajuntament de Sant Fruitós per la finalitat d’exposar
aquest claustre pugui ser cedit aquesta fundació per fer-ne ús per la mateixa finalitat.

- 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: Cessió de bens en comodat
Cessió en comodat d’una taula i vitrina per col·locació de material expositiu a la
Fundació Catalunya la Pedrera en destí a Món Sant Benet.
REUNITS
A Sant Fruitós de Bages, el dia ............................... de 2020.
D’una banda, la senyora Marta Lacambra Puig, major d’edat, amb domicili a Passeig de
Gràcia, 92 Barcelona (08080) i amb DNI ****.
De l’altra banda, la senyora Àdria Mazcuñan Claret, alcaldessa de Sant Fruitós de
Bages.
I el senyor Josep González Ballesteros com a secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages i per efectuar la fe pública d’aquest acte.

La primera, en nom i representació de la Fundació Catalunya la Pedrera, amb CIF:
G65345472 i que consta inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de
Catalunya 23 de gener de 2013 amb el número 2756 1 (adreça al Passeig de Gràcia, 92
- 08008 Barcelona) A aquesta part, se l’anomena a la resta del document “Fundació”.
La segona, en representació de l’Ajuntament que presideix, actuant l’atribució conferida
per l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i per a l’execució de l’acord de junta de govern local del dia 21 de setembre de 2020, el
qual aprova l’extinció per mutu acord del punt tercer del contracte privat signat en data
23 de març de 2015. A aquesta part, se l’anomena a la resta del document
l’”Ajuntament”.
Es reconeixen, quant al primer, capacitat, legitimació, representació acreditada
fefaentment i no incursió en prohibició, i quan al segon, capacitat, competència
subjectiva i orgànica i legítima investidura, per la subscripció del present document que
subjecten a les següents.
MANIFESTEN
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ACTUEN

I. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va acceptar, per acord de Junta de
Govern pres en sessió --------------------- la proposta de cessió en règim de comodat
d’una taula i vitrina per col·locació de material expositiu a la Fundació Catalunya la
Pedrera en destí a Món Sant Benet.
II. Que per tal de formalitzar el comodat i concretar-ne les condicions, han convingut
signar el present document que s’articula en els següents:

PACTES
Primer. L’objecte d’aquest comodat són la cessió d’ una taula blanca de 160x160 cm
amb peu graduable i una vitrina de metacrilat de 10mm de gruix de 143x130x75 cm.
Segon. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (o el comodant) en qualitat de
propietari i titular dels drets.
La Fundació podrà disposar i utilitzar els béns cedits en els supòsits esmentats en
l’apartat tres. No estarà obligat a compensar econòmicament al comodant per aquests
usos.
Tercer. En virtut d’aquest acord la Fundació es compromet a complir la voluntat del
comodant en els següents termes:

-L’objectiu i finalitat de la cessió dels béns serà únicament per instal·lar-hi un claustre
del Monestir de Sant Benet i l’exposició permanent del material en les estàncies de
Món Sant Benet.
-Es garantirà en tot moment la preservació i conservació del material i s’aportaran
totes les mesures de control necessàries per la no degradació del material cedit.
-S’aportaran totes les mesures de seguretat que garantir qualsevol furt o pèrdua del
material cedit. En cas de robatori o pèrdua , la Fundació es farà responsable de la
compensació econòmica que pugui ocasionar la no reposició del bé robat o extraviat.
La valoració econòmica del bé cedit és el següent:
- Taula: 555.39€ IVA inclòs
- Vitrina de metacrilat: 1317.51€ IVA inclòs
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-La cessió de patrimoni esmentat no comportarà en cap cas un canvi de propietari del
bé, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manté en tot moment la propietat del bé
cedit.

-Es prohibeix la cessió a tercers per qualsevol supòsit sempre i quan l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages no hagi donat el seu consentiment exprés.
-Tornar els béns cedits al comodant en el termini indicat en el pacte quart.
Quart. El present acord tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura. La
cessió tindrà una durada de 4 anys, sempre i quan es compleixin les condicions
esmentades en el punt tercer o quan qualsevol de les ambdues parts reclami el retorn
bé cedit a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. En qualsevol moment de la cessió la
Fundació podrà adquirir el material cedit i quedar-se en propietat segons la valoració
descrita en el pacte tercer. Un cop transcorregut els quatre anys de vigència de la
cessió sense haver realitzar l’adquisició s’haurà de retornar-ho o realitzar una nova
cessió.
Cinquè. Per a tot allò que no estigui previst en els precedents pactes, el present acord
es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de
propietat intel·lectual.
Sisè. Per resoldre les qüestions o divergències derivades de la interpretació, aplicació
o compliment dels pactes precedents, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals de Catalunya amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

Àdria Mazcuñán i Claret

Marta Lacambra Puig

Alcaldessa
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Directora general
Fundació Catalunya- La Pedrera

Dóna fe,
Josep Gonzalez Ballesteros
Secretari
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I en prova de conformitat signen el present document en dos exemplars però a un sol
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.

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.
ÀREA D’ENSENYAMENT

7

7.1.
Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga conveni) a l’AMPA Col·legi
Paidos, exercici 2020.
(exp. 1841/2020)
Fets

2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existeix a l’aplicació pressupostària
38.324.48941 una subvenció nominativa destinada a l’Ampa Escola Paidos, per import
de 200 euros; import inferior a l’indicat al conveni.
3. Vist els registres d’entrada 2020-E-RC-8082 i 2020-E-RC-8128 de l’AMPA Col·legi
Paidos en els quals presenta sol·licitud de subvenció per continuar amb la col·laboració
per la seva activitat en el foment de les activitats culturals tradicionals, en la renovació
de materials educatius, suport a les famílies i suport en el projecte educatiu del centre.
4. Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en data 10.11.2020 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.
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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1. En data 21.9.2017 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i l’AMPA Col·legi
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 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
quatre anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix d’una
subvenció nominativa a favor de l’AMPA Escola Paidos on es determinarà l’import
atorgar per aquell any”.

Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues.
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes
recollits en els convenis 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.

-

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, 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 l’AMPA
Col·legi 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 21.9.2017.
Segon. Atorgar a l’AMPA Col·legi Paidos amb CIF G-59414979 per a l’any 2020, d’una
subvenció de 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.
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5. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 200,00 euros
(l’import total de la subvenció atorgada) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
38.324.48941 del pressupost 2020 - Subvenció nominativa AMPA Escola Paidos.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
c) 160,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a l’aprovació de la
pròrroga.
d) 40,00 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 la
reducció 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’AMPA Col·legi 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.

-

-

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.
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Setè. Declarar que:

7.2.
Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga conveni) a l’AFA Pla del
Puig, exercici 2020. (exp. 1892/2020)
Fets
1. En data 19.9.2017 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i l’AMPA Pla del Puig,
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 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 quatre anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix d’una subvenció nominativa a
favor de l’AMPA Pla del Puig on es determinarà l’import atorgar per aquell any”.
2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existeix a l’aplicació pressupostària
38.324.48939 una subvenció nominativa destinada a l’AFA Pla del Puig, per import de
900,00 euros; import superior a l’indicat al conveni.
3. Vist el registre d’entrada 2020-E-RC-8261 de l’AFA Pla del Puig en el qual presenta
sol·licitud de subvenció per continuar amb la col·laboració per a l’execució del
projecte/activitat en conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural del municipi.
4. Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en data 16.11.2020 respecte de la
sol·licitud presentada, obrant a l’expedient.

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
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.
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Fonaments de dret

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

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:

Segon. Atorgar a l’AFA Pla del Puig amb CIF G-64653983 per a l’any 2020, d’una
subvenció de 900,00 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 900,00 euros
(l’import total de la subvenció atorgada) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
38.324.48939 del pressupost 2020 - Subvenció nominativa AMPA Pla del Puig.
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
e) 720,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a l’aprovació de la
pròrroga.
f) 180,00 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.
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Primer. Aprovar per a l’any 2020 la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament i l’AFA Pla
del Puig 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 19.9.2017.

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’AFA Pla del Puig, 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
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

7.3.
Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per
a la prestació del servei de transport escolar no obligatori durant el curs 20192020. (exp. 1882/2020).

Antecedents
1. El Consell Comarcal del Bages, té delegades mitjançant conveni subscrit amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb data 10 d’octubre de 2016,
les competències, entre d’altres, de la gestió del servei de transport escolar en l’àmbit
de la comarca, d’acord amb el Decret 161/96 de 14 de maig, regulador del servei de
transport escolar. A partir d’aquestes competències i d’acord amb el Decret 161/1996,
de 14 de maig, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament han dut a terme curs a curs
la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes que es desplacen
des de Sant Fruitós de Bages als centres escolars de primària, Escola Monsenyor Gibert
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

i Escola Pla del Puig i al centre de secundaria Institut Gerbert d’Aurillac
2. En data 12 de novembre (registre d’entrada 2020-E-RC-8189) el Consell Comarcal
del Bages ens comunica que, s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a la prestació del servei
de transport escolar no obligatori durant el curs 2019/2020,i que un cop calculat l'import
en base a les indemnitzacions durant la suspensió dels contractes del servei de transport
escolar pel termini que va des del 13 de març fins a finals del curs (2019/2020), es farà
la
tramesa
de
la
liquidació
corresponent.
S’adjunta a dita comunicació la resolució d’aprovació del conveni i la minuta del conveni
de referencia diligenciat de la seva aprovació i annexos amb els llistes d’usuaris i
usuàries transportats (Escola Monsenyor Gibert, 48 alumnes; Escola Pla del Puig, 24
alumnes i l’INS Gerbert d’Aurillac, 36 alumnes). Es dona trasllat perquè s’acordi la seva
aprovació, i en aquest cas, la signatura del conveni es realitzarà fent ús del servei de
Portasignatures de l’AOC.
El cost del servei previst per al curs escolar 2019-2020 es de 69.656,22 euros dels quals
el Consell Comarcal del Bages, que assumeix el 70%, 48.759,35 euros i el 30% restant
és assumit per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 20.896,87 euros.
Fonaments de dret

Així mateix, donada la seva naturalesa resulten d’aplicació per les previsions
contingudes es regeix 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 107 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.
2. Al pressupost de l’exercici 2020, consta l’aplicació pressupostària 38.324.46501
(Conveni transport escolar), de la qual existeix crèdit suficient i conforme, per atendre
les despeses derivades de l’aportació que el conveni preveu per l’Ajuntament.
3. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, que 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, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
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1. Les consideracions que fan referència als antecedents i manifesten són aquelles que
es reprodueixen en el text del conveni que és objecte d’aprovació en el present acord.

ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei del transport escolar
no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages que es
desplacen a l’Escola Monsenyor Gibert, a l’Escola Pla del Puig i a l’Institut Gerbert
d’Aurillac, durant el curs 2019-2020, el qual s’annexa al present acord.
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 20.896,87 euros amb càrrec a
l’aplicació 38.324.46501 (conveni transport escolar) del pressupost vigent, a favor del
Consell Comarcal del Bages, que realitzarà en un únic pagament en el termini d’un mes
des de la data de la recepció de la liquidació que emetrà el Consell Comarcal del Bages,
en base als costos reals que hagi suposat el servei (...), segons estableix la clàusula
quarta del conveni (Forma de pagament de l’aportació econòmica).
Tercer. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages.
Quart. Donar traslladat del present acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria per al
seu coneixement i efectes, i a l’àrea d’alcaldia i secretaria per a formalitzar la signatura
del conveni que es realitzarà es realitzarà fent ús del Servei de Portasignatures de
l’AOC.

−
−
−

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

Document que s’annexa al present acord: Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la
prestació del servei del transport escolar no obligatori dels alumnes de primària i
secundària de Sant Fruitós de Bages que es desplacen a l’Escola Monsenyor
Gibert, a l’Escola Pla del Puig i a l’Institut Gerbert d’Aurillach, durant el curs 20192020.
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Cinquè. Declarar que:
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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.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1
Aprovació modificació de crèdit núm. 24/2020 del pressupost municipal
2020 per transferència de crèdit (1935/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Primer.- S’ha posat de manifest des de diferents regidories la necessitat de realitzar el
següent modificat de crèdit per tal de donar compliment a diferents necessitats dels
serveis:

Segon.- Atesa la memòria que s’incorpora al present expedient.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en
les bases d’execució del pressupost 2020.
Cinquè.- Atès que es urgent la realització de la despesa que es proposa en aquests
modificats, es proposa incloure d’urgència aquest punt a l’ordre del dia de la Junta de
Govern Local del proper dia 23 de novembre de 2020.
Es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la urgència i incloure a l’ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern
Local del 23 de novembre de 2020.
Segon.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 24/2020
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I)
Tercer.- Que l’expedient es formalitza segons l’annex I i que es detalla.

-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a dret.”

Annex I
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Quart.- “Declarar que:

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

S2
Aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per
màxima urgència per la selecció, mitjançant oposició, d’un/a Arquitecte/a, per
execució d’un programa temporal per un termini màxim de tres anys mitjançant
nomenament interí per programa (exp. 1945/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE 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.
Primer.- Donat que en els propers dies causarà baixa de la Corporació Local l’arquitecte
que està ocupant la plaça adscrita a un lloc de treball d’arquitecte de l’àrea de
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Planejament i Territori, es fa necessària la creació d’una convocatòria per màxima
urgència per poder donar cobertura a les necessitats del servei.
Segon.- Vist que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat, les qual
s’adjunten al present acord.
Tercer.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i
concurrència de les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball, de
conformitat amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre, per el que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els
articles del 6 a 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Quart.- Vist el Decret 2019-0868 de 18 de juny de 2019 sobre delegació de
competències de l’Alcalde a la Junta de Govern Local i considerant que actualment no
està prevista la celebració de cap Junta de Govern Local atès que el Ple encara no ha
determinat la periodicitat del règim de sessions d’aquesta. Per aquest motiu procedeix
avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per resoldre aquest
procediment.
Cinquè.- 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”

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la
creació d’una borsa de tècnics superiors arquitectes per procediment de màxima
urgència.
Segon.- Declarar l’excepcionalitat de la convocatòria d’una oposició per la selecció d’un
tècnic/a superior arquitecte/a municipal mitjançant programa temporal, pels motius
anteriorment esmentats.
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
Quart.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a
la web municipal.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.
Sisè.- Declarar que:
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S’ACORDA:

-

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.

-

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER MÀXIMA
URGÈNCIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT OPOSICIÓ, D’UN/A
ARQUITECTE/A PER EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA TEMPORAL, MITJANÇANT UN
NOMENAMENT INTERÍ PER PROGRAMA.
1.- Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant oposició,
per al nomenament interí per programa d’un/a arquitecte/a per execució d’un programa
temporal anomenat “Seguiment de l’activitat urbanística municipal en matèria de
planejament i gestió urbanística durant la revisió del planejament general incloent la
supervisió de les tasques de revisió pròpiament dites i les actuacions de planejament i
de gestió que es tramitin durant aquest període”.

Jornada: 37,5 hores setmanals.
Horari: de 8:00 hores a 15:00 hores de dilluns a divendres i dijous a la tarda de 16:30
hores a 19 hores.
Les tasques a desenvolupar consisteixen, entre d’altres, en:
- Realitzar tota mena de tasques integrades dins de les conceptuals d’un
arquitecte, relacionades amb l’objecte que es conté en la denominació del
programa.
3.- Requisits dels aspirants.
Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a) Ser ciutadà espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació
de treballadors.
b) També podran ser admesos els cònjuges, els descendents i els descendents del
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2.- Característiques.

c) Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació
forçosa.
d) Titulació: estar en possessió de la titulació d’arquitecte/a.
e) Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació
corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
f) No tenir cap malaltia o incapacitat física que impedeixi el desenvolupament de
les funcions pròpies de la categoria.
g) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala
de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas
del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser
nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu
Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
h) Acreditar el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas
de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de
llengua catalana.
4.- Forma i termini de presentació d’instàncies.
4.1.- Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en
el registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i
acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
b) Fotocòpia del títol acadèmic (apartat c base tercera).
c) “Curriculum vitae” de l’aspirant.
d) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua
catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la secretaria de
política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats de coneixements
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cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa
als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat, però
visquin a càrrec dels seus progenitors.

de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de quedar exempt de la
realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana. Els/les aspirants
poden consultar aquesta Ordre a través de l’adreça d’Internet:
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm.
e) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer
del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar
a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50%
(5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al
Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al
caixer.
Aquesta documentació serà compulsada per l’Ajuntament, amb la presentació prèvia
dels documents originals.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de DEU DIES NATURALS a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i
a la web municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques.

5.- Llistat d’admesos i exclosos.
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde en el termini màxim de 10
dies, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l’Ajuntament, del termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels /de les
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del Tribunal i el lloc, la data i
l’hora de començament de les proves.
Els aspirants exclosos o no inclosos a la llista disposaran de tres dies hàbils per a
esmenes o reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini de cinc dies,
transcorreguts els quals sense haver-se dictat resolució, hauran d’entendre’s
desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i
exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
6.- Tribunal qualificador.
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Igualment, les instàncies es podran presentar per correu. En aquest cas, s’haurà de
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar a
l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no
acabi el termini de presentació d’instàncies.

El Tribunal Qualificador estarà format per les següents persones:
President: El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.
Vocals:
-

La Lletrada municipal o persona en qui delegui.
L’enginyer municipal o persona en qui delegui.
Un tècnic d’administració local d’igual categoria a la plaça convocada.

Actuarà de Secretari un administratiu/va de la Corporació.
El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplements indistintament, a més de la del President o
Presidenta i del secretari o secretària, o de les persones que els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, a les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a
les matèries de la seva competència.
El tribunal resta facultat expressament per resoldre tots els dubtes o discrepàncies que
puguin sorgir durant el procés i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria. El seu
funcionament es regirà per les normes pròpies dels òrgans col·legiats establertes a la
Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú.
7.- Inici i desenvolupament del procediment de selecció.

1.- Prova de català.
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i al a pàgina web
de l’Ajuntament.
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu.
2.- Cas pràctic.
Consistirà en resoldre un o dos casos pràctics en un termini de tres hores, els quals
versaran sobre l’aplicació en l’àmbit municipal del planejament i la gestió urbanística,
incloent la incidència de la legislació estatal sobre el sòl i els contractes del sector públic,
també les legislacions sectorials en matèria d’infraestructures, control ambiental
d’activitats, propietats especials (aigües carreteres, ferrocarrils, patrimoni cultural i altres
amb incidència sobre urbanisme i ordenació del territori), mobilitat, règim del sòl i
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FASE D’OPOSICIÓ

rehabilitació urbanística. Per últim, seran d’aplicació les normatives en relació al règim
local, procediment administratiu i règim jurídic del sector públic.
Es podran utilitzar reculls de legislació i jurisprudència documental com a mòdul de
consulta per resoldre l’exercici.
La resolució podrà consistir en una de les dues opcions següents, a elecció del Tribunal:
a) Redacció d’un informe escrit, en el termini de tres hores. Aquest informe haurà
de ser llegit davant el Tribunal quan aquest ho determini. El Tribunal podrà
adreçar a l’aspirant les preguntes que consideri adients sobre el seu contingut.
b) Formació, dins el termini de tres hores, d’una presentació en format Power Point.
Posteriorment, l’aspirant haurà d’exposar davant el Tribunal la resolució a què
ha arribat del cas, de forma oral i amb suport de la presentació en Power Point,
durant un termini màxim de 30 minuts. Acabada la presentació, el tribunal podrà
adreçar les preguntes que consideri adients sobre l’exposició formulada.
Es valorarà de 0 a 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una
puntuació mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran
eliminats del procés selectiu.

8.- Llista d’aprovats i proposta de nomenament interí.

L’Alcalde resoldrà el nomenament interí a favor de la persona que hagi obtingut la
puntuació més alta. En el cas que no pogués subscriure el nomenament en el termini
proposat, es procedirà a la crida dels aspirants successius.
9.- Presentació de documentació.
9.1. En el termini de cinc dies naturals a partir de la publicació dels resultats del procés
selectiu l’aspirant seleccionat presentarà al registre general els documents següents:
a) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic
que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir,
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.
b) Declaració jurada de no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari
del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna
penal per exercir càrrecs públics.
c) Declaració d’incompatibilitats.
d) Número de compte corrent.
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Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis la persona
seleccionada i la relació de les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes
o retirada de la persona seleccionada, d’acord amb la base desena.

L’aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la
documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix
algun dels requisits assenyalats en la base tercera, no podrà ser nomenat/ada i
s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o
següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de
puntuació.
10.- Període de prova.
L’aspirant nomenat/ada interinament tindrà un període de prova de sis mesos, durant
els quals tindrà assignat un/a tutor/a.
Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer
constar expressament si l’empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el
qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions
que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la
corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu
expedient personal.
Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia ha de resoldre, de forma motivada, la superació
o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament
com a funcionari interí i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut
del procés selectiu.

Els aspirants que no hagin estat nomenats podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord
amb l’ordre de puntuació, pel seu nomenament per la plaça objecte de la convocatòria,
en el termini de dos anys, a comptar des de la data d’inici dels exercicis.
12.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.
13.- Règim d’impugnacions i al·legacions.
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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11.- Torn de reserva.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
S3
Aprovació del contracte menor dels serveis de direcció de les obres i
coordinació de seguretat i salut de les obres de millora del clavegueram al polígon
industrial Sant Isidre ( fase 3A de l’actuació 2 de l’avanç del pla director). (exp.
1910/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor dels serveis de direcció de les obres
i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora del clavegueram al polígon
industrial Sant Isidre (fase 3A de l’actuació 2 de l’avanç del pla director) que s’adjunta
com a annex al present.
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.
Tercer. Atès que l’execució de l’obra està subjecte a una subvenció de la Diputació de
Barcelona que estableix un termini màxim per executar els treballs i dels quals ja ha
estat aprovada la seva adjudicació, es fa necessari que l’adjudicació d’aquests contracte
menor s’acordi en la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020.
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

-

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. Aprovar sotmetre com assumpte sobrevingut a la Junta de Govern Local per
urgència de conformitat amb l’expositiu tercer.
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis de direcció de les obres i coordinació
de seguretat i salut de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant
Isidre (fase 3A de l’actuació 2 de l’avanç del pla director), a favor de l’empresa TECPLAN
Enginyeria i Urbanisme, S.L., amb CIF B17926601, per import de 6.898,00 € (IVA
exclòs) més 1.448,58 € d’IVA sent un total de 8.346,58 € (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.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.346,58 € (IVA inclòs) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 15.433.61930 “Actuació modernització de polígons”.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat pressupost, als serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’IntervencióTresoreria.

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

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

-

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

Document adjunt: Informe-proposta de contracte menor.
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Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 9:02 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.

