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 7 de desembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 32/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE
DESEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 32/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ............... 7 de desembre de 2020
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: 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.
També hi assisteixen les regidores (art 38.2 del ROM) : Laia Feliu i Rodríguez i Estrella
Morales Navarro.
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 7 de desembre 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.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 10/12/2020
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 3011-20.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

EXP.

PAG.

-

3

41/2020

4

1977/2020

8

2020/1357

22

1439/2020

23

1439/2020

26

2104/2019

30

3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Aprovació del contracte menor dels serveis
d’assistència tècnica i la realització d’anàlisis de
viabilitat del projecte per la recuperació dels locals
comercials buits.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu
per a la creació d’una borsa de treball de
treballadors/es familiars.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució desestimant 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. (al·legació 2901.)
Sobre resolució desestimant 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
(al·legació 3028.)

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Revocació d’acord de resolució de procediment
sancionador en matèria de residus.
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
7.
7.1.

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

529/2016

32

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 30-11-20.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

Nº

DATA
HORA

20201690

I

EXPEDIENT

RESUM

25/11/2020
9:19

1958/2020

Activitat dia internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones.

20201691

25/11/2020
14:59

1852/2020

Aprovació d' embargament per deute tributar de
l'entitat SUBMINISTRAMENT ENERGETICS
INDEPENDENTS SL - Conformitat de subhasta.

20201692

25/11/2020
15:00

1954/2020

Aprovació adhesió Pla agrupat Diputació de
Barcelona de formació personal Corporatiu per
l'exercici 2021.

20201693

26/11/2020
9:45

1920/2020

Convocatòries Consell Municipal de la Gent
Gran.

20201694

26/11/2020
10:37

1819/2018

Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’execució de les següents obres
ordinàries: millora de l’accés a l’àrea esportiva de
Torroella de Baix; construcció d’un porxo a
l’equipament esportiu de Torroella de Baix.

20201695

26/11/2020
10:37

1451/2020

Llicència per escomesa subministrament nous
abonats gas Carretera Santpedor, 3.

20201696

26/11/2020
10:38

1457/2020

Llicència per construcció piscina C/ Raval, 57.

20201697

26/11/2020
10:44

1974/2020

Sobre el compromís de l’adhesió al programa
Reempresa en l’àmbit territorial d’actuació del
punt local Reempresa de l’Ajuntament de
Manresa.

202016981

26/11/2020
10:45

759/2020

Estimació i desestimació de les sol·licituds de la
línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

20201699

26/11/2020
13:06

1982/2020

Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 30-11-2020.

1

Per fer constar manca signatura vicesecretari municipal
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2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 41/2020)

20201700

26/11/2020
15:29

1872/2020

Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de NOVEMBRE de 2020.

20201701

27/11/2020
10:38

286/2016

Formulació de la proposta de resolució relativa a
la desestimació de les al·legacions presentades
al Decret núm. 2020-1483 de 26 d’octubre i
resolució del contracte per incompliment
imputable al contractista.

20201702

27/11/2020
10:41

912/2020

Deixar sense efectes liquidacions tributàries per
acceptació d’al·legacions.

20201703

27/11/2020
10:46

1885/2020

Aprovació nomenament interí per programa com
a tècnica de museu i patrimoni.

20201704

27/11/2020
10:48

1966/2020

Denuncies de trànsit relació 20040973.

20201705

27/11/2020
10:49

207/2020

Aprovació finalització nomenament
arquitecte per renúncia voluntària.

20201706

27/11/2020
10:50

476/2020

Aprovació
llista
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves OPO Arquitectes tècnics.

20201707

27/11/2020
10:55

1980/2020

Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència
social.

20201708

27/11/2020
11:56

1959/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

20201709

28/11/2020
11:03

553/2020

Sobre convocatòria de la setena sessió de la
Comissió per a la recuperació social i econòmica
del COVID-19.

20201710

28/11/2020
11:04

814/2020

DECRET Sobre la denegació de la inscripció al
padró municipal d’habitants.

20201711

28/11/2020
11:05

214/2017

Convocatòria de la sessió ordinària del Consell
Municipal de Joventut a celebrar el dia 16 de
desembre de 2020.

20201712

28/11/2020
11:05

595/2020

Aprovació
llista
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO tècnic auxiliar de
Joventut.
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interí

20201713

28/11/2020
11:11

130/2020

Retirada vehicle abandonat.

20201714

28/11/2020
11:12

1989/2020

Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la
retirada en origen de residus de materials
d’aïllament i de la construcció que continguin
amiant 2020.

20201715

28/11/2020
11:13

1475/2020

Denegació recurs reposició sobre l'accés a un
expedient disciplinari.

20201716

28/11/2020
11:14

912/2020

Sobre la modificació del titular de parcel·la

20201717

30/11/2020
10:11

1941/2020

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1941/2020 de
relació de factures número O/2020/204.

20201718

30/11/2020
10:49

314/2020

Exempció de la taxa d'escombraries
ingressos inferiors al SMI 2020.

20201719

30/11/2020
13:13

1324/2020

Aprovació PSS obres millora clavegueram Fase
3.

20201720

30/11/2020
13:24

1483/2020

Aprovació modificació Decret nomenament interí
programa a contractació temporal per obra i
servei d'acord amb les bases reguladores
subvenció RUBIK7 Consell Comarcal Bages.

20201721

30/11/2020
13:52

1771/2020

Comunicació per reforma bany.

20201722

30/11/2020
13:55

1298/2019

Construcció habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina.

20201723

30/11/2020
15:08

2004/2020

Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 3-12-2020.

20201724

30/11/2020
15:09

2001/2020

Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori de 3-12-2020.

20201725

30/11/2020
15:09

2003/2020

Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 3-12-2020.

20201726

30/11/2020
18:27

1988/2020

Aprovació
d’obligació

de
despesa,
reconeixement
i ordenació de pagaments,
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per

corresponents a l’expedient nº 1988/2020 de
relació de factures número O/2020/209.
20201727

01/12/2020
8:31

2008/2020

Denuncies de trànsit relació 20041990.

20201728

01/12/2020
9:06

1805/2020

Comunicació per arranjament canal.

20201729

01/12/2020
9:09

578/2020

Decret justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) Fundació privada Abadia Montserrat
2025; exercici 2020 .

20201730

01/12/2020
9:11

1853/2020

Comunicació per reforma banys.

20201731

01/12/2020
9:11

574/2020

Decret de justificació de subv. nominativa
(pròrroga conveni) Brogit Difusió de la Cultura,
exercici 2020.

20201732

01/12/2020
9:14

1803/2020

Llicència per
Sebastià, 50.

20201733

01/12/2020
9:16

1695/2020

Llicència per realització gual.

20201734

01/12/2020
10:53

1154/2020

Llicència per estesa fibra òptica a Torruella de
Baix.

20201735

01/12/2020
11:00

1442/2020

Llicència per l'expansió de la xarxa de
telecomunicacions al Carrer Aigua d'Ora i
Carretera de Berga.

20201736

01/12/2020
11:40

1640/2020

Renúncia llicència per estesa línia subterrània de
baixa tensió per nou subministrament Carrer del
Torrent, 9.

20201737

01/12/2020
11:42

1883/2020

Comunicació per reformar bany i altres.

20201738

01/12/2020
14:02

2009/2020

Llicència per ús provisional de terrenys per
instal.lació de mòduls per a la prestació de
serveis sanitaris.

20201739

01/12/2020
14:02

2007/2020

Aprovació despesa indemnització tribunal procés
selectiu borsa de treballadors familiars

arbres

Avinguda

Sant
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talar

20201740

01/12/2020
17:55

1577/2020

Consulta
prèvia
d’emplaçament de
fotovoltaiques.

sobre
diverses

la
viabilitat
plantes solars

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor dels serveis d’assistència tècnica i la
realització d’anàlisis de viabilitat del projecte per la recuperació dels locals comercials
buits, que s’adjunta com a annex al present.
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.
Tercer. La Junta de Govern Local actua 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. Adjudicar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica i la realització
d’anàlisis de viabilitat del projecte per la recuperació dels locals comercials buits, a favor
de l’empresa J3BTRES, S.L., amb CIF B66175928, per import de 6.000,00 € (IVA
exclòs) més 1.260,00 € d’IVA sent un total de 7.260,00 € (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.
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3.1.
Aprovació del contracte menor dels serveis d’assistència tècnica i la
realització d’anàlisis de viabilitat del projecte per la recuperació dels locals
comercials buits. (exp. 1977/2020)

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.260,00 € (IVA inclòs) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 15.430.22706 “Pla de comerç”.
Tercer. 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.
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.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
-

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

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Document adjunt: Informe-proposta de contracte menor.
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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.
4.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

4.1.
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una
borsa de treball de treballadors/es familiars.
(exp. 2020/1357).

Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 27 de novembre de 2020,
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball
de treballadors/es familiars, en no haver-se presentat cap dels aspirants a la
convocatòria pel cas pràctic.
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.- Declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de
treballadors/es familiars, per no haver-se presentat cap dels aspirants convocats al cas
pràctic.
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Primer.- Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 07.09.2020
es va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa
de treball de treballadors/es familiars. L’anunci de la convocatòria va ser publicat al
Butlletí Oficial de la Província amb data 29.09.2020, al taulell d’anuncis i a la seu
electrònica.

Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Tercer.- Declarar que:
-

-

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

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

5.

ÀREA DE SEGURETAT

5.1.
Resolució desestimant 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. (al·legació 2901.) (exp. 1439/2020)
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 2109) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent:
Expedient WTP: 2000000169
Titular del vehicle infractor: SIMO RIBAS SL
Infracció: Art. 94.02 A 34 RGC / ESTACIONAR EN UN CARRIL O PART DE LA
VIA RESERVAT EXCLUSIVAMENT PER A LA CIRCULACIÓ 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 recollides
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

a la sol·licitud número de registre 2020-7555 (ANNEX II)
2. La persona que realitza les al·legacions no és la titular del vehicle i tampoc s’identifica
com a conductor en el moments dels fets, de conformitat amb 11 de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada per RDL 6/2015, de 30
d’octubre, en relació a l’obligació del conductor de comunicar a la Administració la
identificació del conductor del vehicle en el moment de la infracció i l’article 11.1 a) del
TRLSV, en relació a la obligació del titular del vehicle degudament requerit, d’identificar
al conductor responsable de la infracció, tipificant-se el seu incompliment com infracció
molt greu, d’acord amb l’article 77.j
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

ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades, en tant que no és la titular del
vehicle i tampoc s’identifica com a conductor en el moments dels fets.

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 II

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals)
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Segon.- Notificar l’acord a l’interessat.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

5.2.
Sobre resolució desestimant les al·legacions presentades pel conductor
del vehicle amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial (al·legació 3028.)
(exp.
1439/2020)
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 3028) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2000000167
Titular del vehicle infractor: XXX
Infracció: Art. 94.2A 34 RGC / ESTACIONAR EN UN CARRIL O PART DE LA VIA
RESERVAT EXCLUSIVAMENT PER A LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS USUARIS

-Sol·licitud 20207554
“Som un taller de reparació de vehicle industrial, vehicles de gran tonatge i el dia
1/09/2020 la Policia Local de Sant Fruitós de Bages va procedir a sancionar 2 vehicles,
que es trobaven aparcats a C/ RASOS DE PEGUERA, mateix carrer on nostres tenim
les nostres instal·lacions. Aquest vehicles són propietat de clients de la nostra empresa
i estaven pendents de ser recollits pels seus propietaris. En aquelles dates, i degut a
l’incendi d’unes empreses properes a les nostres instal·lacions, es van tallar alguns
carrer a la circulació i l’aparcament de vehicles es va veure incrementat, amb la
dificultat de gestionar aquest aparcament i en èpoques d’estiu en què el volum de feina
el tenim incrementat, dificultava la ubicació dels vehicles.
Per aquest motiu sol·licitem la anul·lació d’aquesta sanció deguda a la situació
extraordinària que es va donar i que no ens va permetre tenir el nostre funcionament
normal ni poder ubicar els vehicles dels nostres clients quan a dins del taller estava ple”
2. La persona que realitza les al·legacions no és la titular del vehicle i tampoc s’identifica
com a conductor en el moments dels fets, de conformitat amb 11 de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada per RDL 6/2015, de 30
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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:

d’octubre, en relació a l’obligació del conductor de comunicar a la Administració la
identificació del conductor del vehicle en el moment de la infracció i l’article 11.1 a) del
TRLSV, en relació a la obligació del titular del vehicle degudament requerit, d’identificar
al conductor responsable de la infracció, tipificant-se el seu incompliment com infracció
molt greu, d’acord amb l’article 77.j
Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció
de veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats
no han estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació.
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
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades, en tant que no és la titular del
vehicle i tampoc s’identifica com a conductor en el moments dels fets.

Segon.- 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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Segon.- Notificar l’acord a l’interessat.

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

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: 5WPW3EESDXQHTGJ34GZS9CJM5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 36

Pàgina 29 de 36

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

6.1.
Revocació d’acord de resolució de procediment sancionador en matèria de
residus. (exp. 2104/2019).

Segon.- En data 16 d’abril de 2020, la instrucció del procediment va dictar proposta de
resolució en la qual es proposava imposar a XXX una sanció administrativa de 150,00
€, per la comissió d’una infracció lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartat h) en
relació amb l’article 76 b) del TRLRR i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió
de residus, consistent en l’abandonament de residus municipals de procedència
domèstica o residus comercials fora dels elements de contenció.
Tercer.- Ambdós actes administratius foren notificats conjuntament en data 9 de juny de
2020.
Quart.- L’interessat va realitzar un pagament en data 23 de juny de 2020, gaudint de la
reducció del 50% de la sanció d’acord amb l’article 50 de l’ordenança municipal de la
gestió de residus del qual s’informava a la proposta de resolució, si bé per un error
involuntari de control no s’ha detectat aquest pagament fins a una data posterior a la
Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2020, on es va acordar la resolució del
procediment imposant una sanció de 150€ i emetent la corresponent liquidació.
Cinquè.- D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel qual les administracions
públiques podran revocar els seus actes de gravamen o desfavorables pels interessats,
podent rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de part els errors materials,
de fet o aritmètics existents en aquells.
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Primer.- En data 15 d’abril de 2020, mitjançant decret 2020-0507 es va incoar
procediment sancionador a XXX per la presumpta comissió d’una falta lleu tipificada a
l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f)
de l’Ordenança municipal de la gestió de residus.

Sisè.- 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

S’ACORDA
PRIMER.- Revocar l’acord de Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2020 pel
qual s’imposava una sanció administrativa de 150€ a XXX per la comissió d’una infracció
lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartat h) en relació amb l’article 76 b) del TRLRR
i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent en
l’abandonament de residus municipals de procedència domèstica o residus comercials
fora dels elements de contenció.
SEGON.- Anul·lar la liquidació 2020/0000003013 corresponent a la sanció imposada.
TERCER.- Declarar el pagament de 75€ realitzat per XXX en data 23 de juny de 2020,
dins el termini establert per tal de gaudir de la reducció del 50% de la sanció d’acord
amb l’article 50 de l’ordenança municipal de la gestió de residus, finalitzador del
procediment sancionador.
QUART.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per al seu coneixement i efectes.

-

-

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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CINQUÈ.- Declarar que:

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
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

7.

7.1.
Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació
temporal de parcel·la en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de
Bages”. (exp. 529/2016).

Segon. La Junta de Govern Local en sessió de 22 de juliol de 2019, va aprovar la
modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars per la concessió de
llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc del projecte
“Horts socials a Sant Fruitós de Bages”
Tercer. Vist que ha finalitzat el període concessió dels horts socials número 9 concedit
al Sr. XXX , si bé ha sol·licitat de nou la concessió del mateix hort social, mitjançant
instància de data 02/09/2020 (2019-E-RC-4663).
Quart. Atès que la treballadora social, ha emès informe per la sol·licitud presentada, del
què se’n desprèn la següent puntuació:
•

Sr. XXX: 11 punts.

Cinquè. Vist que la Sra. XXX, ha sol·licitat la concessió d’un hort social, mitjançant
instància de data de 19/05/2020 ((2020-E-RC-2904).
Sisè. Atès que la treballadora social, ha emès informe per a la sol·licitud presentada, del
què se’n desprèn la següent puntuació:
•

Sra. XXX: 10 punts.
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Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 17
de maig de 2016 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per regir la
concessió de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc
del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages”.

Setè. Vist que ha finalitzat el període concessió dels horts socials número 13 concedit
al Sr. XXX, si bé ha sol·licitat de nou la concessió del mateix hort social, mitjançant
instància de data 13/11/2020 (2019-E-RC-8252).
Vuitè. Atès que la treballadora social, ha emès informe per la sol·licitud presentada, del
què se’n desprèn la següent puntuació:
•

Sr. XXX: 8 punts.

Novè. Vist que en data 24 de novembre de 2020 s’ha constituït la Mesa de contractació,
en la qual s’ha acordat donar conformitat al citat informe, proposant a la Junta de Govern
Local atorgar les llicències al Sr. XXX, a la Sra. XXX i XXX.
Desè. 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

S’ACORDA:

-

Sr. XXX amb DNI: XXX parcel·la referenciada amb el núm. 9 del plànol d’ubicació
i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives.

-

Sra. XXX amb NIE XXX parcel·la referenciada amb el número 4 del plànol
d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives.

-

Sr. XXX amb DNI: XXX parcel·la referenciada amb el núm. 13 del plànol
d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives.

Segon. Conforme la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars serà
necessari la prèvia constitució d’una fiança de 60 € (seixanta euros), que caldrà
ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i
subscripció de la formalització de l’adjudicació, en un termini de 5 dies des de la
notificació de l’adjudicació de la llicència, aquesta es podrà fer efectiva al compte corrent
ES36 2100 0440 1502 0004 5126. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir
possibles danys o desperfectes, si es dona el cas, i es retornarà a la finalització del
termini de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari per tal de procedir a la formalització del contracte, en
document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del procediment.
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Primer. Atorgar les següents llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc
del projecte “Horts socials”:

Quart. Notificar el present acord a l’ interessat, a la intervenció-tresoreria, als serveis
tècnics municipals i a la treballadora social.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
-

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

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Annex: plànol horts socials

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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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 08:51 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.

