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 2 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 27/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE
NOVEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 27/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ...............2 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. Estrella Morales, Sra.
Cristina Murcia Caraballo i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : Laia Feliu i Rodríguez
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 2 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 es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes
sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 04/11/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

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

PAG.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.

S.1.

B.
2

3.

Aprovar la liquidació definitiva de la línia 4 de subvencions
del pla de recuperació econòmica dels efectes del covid19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
Aprovació de les bases reguladores de les ajudes pels
establiments de restauració i centres d’estètica de Sant
Fruitós de Bages, per compensar les despeses
econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020, amb motiu de la segona onada de COVID.
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 26.10.2020 i de
l’acta de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent
de 28.10.2020.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

760/2020

3

1710/2020

5

1703/2020
1739/2020

16

41/2020

16

4.
4.1.

5.
5.1.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Sobre la firma del conveni extraordinari de col·laboració 1351/2020
amb l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial (APAES)
per l’Enfortiment de l’associació i l’execució conjunta
d’accions de dinamització empresarial, i l’atorgament de la
subvenció nominativa associada.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució desestimant les al·legacions presentades pel 1439/2020
conductor del vehicle amb imposició de sanció per
infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial.

20

28

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Resolució de procediment sancionador en matèria de 980/2019
residus.
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

6.2.
6.3.

S2

Resolució de procediment sancionador en matèria de 2104/2019
residus.
Resolució de procediment sancionador en matèria de 644/2020
residus.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Aprovació del contracte menor de servei per a l’aplicació
d’un programa preventiu d’atenció a la infància en risc

1749/2020

31
33

35

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
Aprovar la liquidació definitiva de la línia 4 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages (exp. 760/2020).

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.
És per això que es va aprovar la línia 4 de subvencions del pla de recuperació econòmica
dels efectes del Covid-19. Mitjançant acord de Junta de Govern local de data 14 de maig
del 2020 es va aprovar una línia de subvencions per import de 100.000€, destinada a
empresaris del municipi afectats per aquesta crisi consistents en la realització de
despeses necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de
protecció sanitària
Segon.- El termini de presentació de sol·licituds es va finalitzar el dia 30 de juny de 2020.
S’han dictat els decrets pertinents en que es resolien les sol·licituds.
Tercer.- Atès que ja han transcorregut els terminis del procediment, procedeix a la
liquidació definitiva de la liquidació de la línia 4 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Quart.- Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada
següent:
-

Òrgan delegant: Ple
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Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.

-

Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 3.09.2020

ACORD
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de la línia 4 de subvencions del pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Import del crèdit inicial: 100.000 €
Nombre de sol·licituds presentades: 35
Import de les subvencions atorgades: 12.242,81 €
Segon.- Deslliurar 87.757,19 € de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 que es
correspon al crèdit sobrant d’aquesta convocatòria.
Tercer.- Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona
Quart.- Declarar que:

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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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-

S.1. Aprovació de les bases reguladores de les ajudes pels establiments de
restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, per compensar les
despeses econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020, amb motiu de la segona onada de COVID. (exp. 1710/2020).
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.
Les dades de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu impacte en la
capacitat del sistema sanitari qüestionen la suficiència de les mesures de control
adoptades fins al moment i han determinat a la Generalitat de Catalunya la necessitat
d'implementar noves mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les
interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat amb
l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis.

Aquesta, en el seu apartat 5, elimina l’oferta d’activitats de serveis que impliquin contacte
personal proper, llevat que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, o serveis
de perruqueria (exclusivament per a les activitats relacionades amb la higiene del
cabell). Per tant, aquesta restricció afecta a centres d’estètica i de bellesa, que han de
tancar els seus locals i no poder seguir prestant aquests serveis.
De la mateixa manera, a l’apartat 10, es suspenen les activitats de restauració, en tot
tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. No obstant, resten
exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics,
que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens
perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment
amb cita prèvia.
Aquestes restriccions tenen establerta una durada de 15 dies.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
la qualitat de vida de les persones del municipi, i de fomentar una economia local
dinàmica i forta. Per aquest motiu, en l’àmbit de les seves competències i dins de la seva
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El 15 d’octubre de 2020, s’aprova la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per
la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

capacitat econòmica, vol contribuir en pal·liar els devastadors efectes econòmics que
l’aplicació d’aquestes noves mesures restrictives pot tenir sobre els establiments
obligats a tancar.
L’ajut que s’aprova en aquest acord té per objecte compensar les despeses
econòmiques que els establiments obligats a tancar tinguin durant el temps de
tancament, com a fórmula per a la seva recuperació econòmica i garantia de
manteniment.
D’aquesta manera, s’espera ajudar als establiments com bars, restaurants, cafeteries i
centres d’estètica que es vegin obligats a tancar, i que per tant, no tindran els ingressos
associats a la seva activitat, a pagar les despeses fixes que igualment hauran de seguir
pagant, com despeses de lloguer, de subministraments o quotes d’autònoms.
L’acord es pren dins de les competències delegades pel Ple en data 20 d’agost de 2020
(publicat al BOPB del dia 3 de setembre de 2020).
La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.

En virtut de l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència i incloure a l’ordre del dia de la sessió de Junta de Govern
Local del 2 de novembre aquesta proposta.
SEGON. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que figura
com a annex al present.
TERCER. Aplicar a aquest procediment la tramitació d’urgència.
QUART. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies hàbils,
el qual es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
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Atesa la situació d’urgència inajornable motivada per la necessitat d’implementar i
concedir el més aviat possible aquestes ajudes i donat que aquests establiments porten
ja gairebé dues setmanes de tancament, es proposa que el Regidor de Promoció
Econòmica, elevi a la Junta de Govern Local la següent proposta:

CINQUÈ. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació, sense
necessitat de cap acord exprés.
SISÈ. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al de
la informació pública, sense perjudici que la seva durada serà l’establerta a les bases.
SETÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.
VUITÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 4t, es publicarà que
s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.

NOVÈ. Establir el següent oferiment de recursos:

-

-

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

BASES REGULADORES DE LES AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER
COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT
DECRETAT PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020.
Base 1. Objecte de les bases.
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els
efectes econòmics que el nou tancament decretat per la Generalitat de Catalunya a
través de la Resolució SLT/2546/2020, de de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, tingui sobre els establiments del poble.
Mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és van adoptar una sèrie de
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19
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-

d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus
de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres
d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els
mateixos impliquen.
Així, entenent que els establiments, tot i haver de tancar, hauran de seguir assumint
algunes despeses de la seva activitat, aquesta subvenció compensarà aquests imports
i per tant, les pèrdues econòmiques causades pel nou tancament, com a forma d’evitar
que aquest tancament i la impossibilitat de generar ingressos, repercuteixi en les
possibilitats de les empreses de sostenir-se i mantenir la seva activitat.
Base 2. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques o jurídiques (d’ara en endavant empreses) que prestin activitats de
restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica o bellesa a Sant Fruitós de Bages, i
que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, i que fruit d’aquest
tancament hagin experimentat una reducció de la facturació d’un 30%, respecte el
mateix període de l’any 2019.

2. Les persones sol·licitants, per obtenir la condició de beneficiàries, han de complir els
requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
2n. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar
3. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.
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Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de
restauració, els bars, restaurants, cafeteries i establiments comercials amb degustació,
hagin o no realitzat serveis a domicili o menjar per emportar.

L’import d’aquesta línia de subvencions és de 130.000 euros i es finançarà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 14.430.47903 Fons de reactivació econòmica COVID-19.
Base 4. Definició de la línia de subvencions.
Les subvencions compensaran la situació de tancament dels establiments de
restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, durant el període de tancament
d’entre el 16 i el 30 d’octubre de 2020 establert per la Resolució SLT/2546/2020.
Base 5. Import i despesa elegible.
El càlcul de l’import a subvencionar es calcularà parametritzant les despeses fixes
assumides per les empreses durant aquest tancament.
Aquest import no podrà superar la pèrdua d’ingressos que ha tingut l’empresa durant
aquest període, en comparació amb el mateix període de l’any passat, ni el límit de
2.000,00 euros.
La subvenció es destinarà a despesa elegible, considerada amb aquella que realitzi el
titular de l’establiment i que es refereixi a despeses habituals relacionades amb l’activitat
econòmica, i que s’han seguit pagant tot i la obligació de tancament establerta per la
Resolució SLT/2546/2020, sempre referides el període de tancament comprès entre el
16 i el 30 d’octubre.
Concretament, les despeses elegibles per aquesta subvenció son les següents:
Despeses de lloguer, quotes hipotecàries del local, i pagament en concepte
d’espais de treball.
• Despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telefonia, internet, tpv,
escombraries…) del local.
• Despeses de quotes d’autònoms.
• Despeses de gestories associades a la gestió del tancament.
L’import de la subvenció es correspondrà a la part proporcional de les despeses
presentades que siguin adjudicables al període de tancament.
L’IVA deduïble no podrà ser considerat com despesa elegible.
La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública, sempre que la suma de les
subvencions no superi la despesa elegible.
Base 6. Presentació i tramitació.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 6 de desembre de
2020.
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•

Les empreses sol·licitants hauran de presentar presencial o telemàticament una
sol·licitud de subvenció, presentant una instància genèrica acompanyada de la següent
documentació:
-

Model de l’annex 1: inclosa la relació de despeses justificades, la declaració de
pèrdues i la declaració responsable.
Declaració censal d’alta: model 036 o 037.
Còpies de factures, acompanyades del seu comprovant de pagament.
Aquestes factures han d’acreditar les despeses constitutives de despesa elegible
que serveixen per justificar la subvenció. Les factures hauran d’indicar en tot cas
que l’obligat al seu pagament és el sol·licitant de la subvenció.

Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores.
Les persones jurídiques, així com la resta de casos previstos a l’article 14 de la Llei
39/2015, únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament, per mitjà de la seu
electrònica municipal.
Base 7. Procediment de la concessió
Finalitzat el termini de sol·licituds, i un cop verificada la concurrència de la condició de
beneficiari i acreditades les despeses que donen dret a la subvenció es dictarà resolució
reconeixent el dret i ordenant el pagament.

El reconeixement de la subvencions es realitzarà per ordre de presentació, i fins a
l’exhauriment de de l’import de la línia de subvenció. Superat l’import de la línia de
subvencions, es denegaran les sol·licituds sense que s’entri a analitzar la possibilitat del
seu atorgament.
La totalitat de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica
municipal i no es practicaran notificacions individuals.
Base 8. Òrgan competent.
Les bases són aprovades per la Junta de Govern Local actant per la competència
delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020
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Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la
subvenció, sense mai superar l’import màxim fixat de 2.000,00 euros per cada empresa
beneficiària.

Base 9. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
Base 10. Obligacions dels beneficiaris.
1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten
el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament
durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la
subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A
tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades
davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
imports percebuts pels beneficiaris estaran subjectes als impostos corresponents.
4. Els beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de
Comptes i del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els
beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei
19/2013 i 19/2014.
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2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:
AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT
FRUITÓS DE BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL
TANCAMENT ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (convocatòria aprovada
Junta de Govern Local de ...).
EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social:
DNI/CIF:
Domicili / domicili social:
Correu electrònic:
Telèfon:

REPRESENTANT LEGAL1
Nom i cognoms:
DNI:

ESTABLIMENT I ACTIVITAT

Activitat econòmica:
Ubicació2:

COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ 3
IBAN: ES

1

El representant ha de ser el signatari d’aquest annex.
S’indicarà el lloc on es troba l’establiment.
3 Només necessari si és la primera sol·licitud.
2
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Nom comercial:

RELACIÓ DE DESPESES JUSTIFICADES
Període que
comprèn

Creditor

NIF/CIF

Concepte

Data
pagament

Import total
(sense IVA)

Període
imputat
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
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Data factura

16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
Import total
sol·licitat

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

Import imputat

S’aporta
justificant de
pagament?

DECLARACIÓ DE PÈRDUES

1.
2.
3.
4.

Facturació bruta entre 16.10.2019 i 30.10.2019 4: _________________________________
Facturació bruta entre 16.10.2020 i 30.10.2020 5: ________________________
Diferència (casella 1 – casella 2)6: _____________________________________________
Pèrdua estimada percentual (casella 3/casella 1)X100)7: __________________________

El sol·licitant que signa aquesta declaració, als efectes de concórrer a les AJUDES PELS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT
ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (convocatòria aprovada Junta de Govern
Local de ...) i afirma que les dades contingudes en aquesta declaració són certes i es troben
emparades pels documents fiscals i comptables que està obligat a tenir.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara responsablement:

2n Que ha estat obligat a suspendre l’activitat econòmica per la Resolució SLT/2546/2020 i que
aquesta ha suposat una reducció dels ingressos de facturació superior al 30%, comparat amb el
mateix període de l’any 2019.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet a complir
totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de conformitat amb la legalitat
vigent i les mateixes bases.
4t. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que sol·licita i que
no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, i, en concret, es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

4

Aquesta dada s’haurà de correspondre amb les declaracions fiscals que hagi presentat el sol·licitant, o,
en el seu defecte per aplicar-se el règim de mòduls, amb la comptabilitat. Import expressat en euros.
5
Import expressat en euros.
6
Import expressat en euros.
7
Import expressat en %
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1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.

5è. Que accepta sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament. A tal efecte, autoritza expressament a l’Ajuntament a consultar les
seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
6è. Que no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per a la despesa justificada, o que, en el cas de
haver-ne rebut alguna, la suma de les subvencions no superen la despesa justificada.
7è. Es compromet a comunicar qualsevol modificació que pugui presentar transcendència per
aquesta subvenció durant la seva tramitació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Declaració censal d’alta: model 036 o 037.
Còpies de factures acreditatives d’haver assumit despeses elegible, i els respectius
comprovant de pagament.

SOL·LICITUD

LLOC I DATA

SIGNATURA
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El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana poder concórrer a les AJUDES PELS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT
ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (convocatòria aprovada Junta de Govern
Local de ...) i que se li reconegui la condició de beneficiari i, a tal efecte, formula la declaració
responsable que consta en aquesta mateixa instància.

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.

B.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
2
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 26.10.2020 i de l’acta de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent de 28.10.2020. (exp. 1703/2020 i 1739/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

3.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
competències delegades (exp. 41/2020).
Nº
20201443
20201444
20201445
20201446

DATA
I
HORA
21/10/2020
15:42
21/10/2020
15:44
21/10/2020
15:46
22/10/2020
9:06

i

dels

regidors/res

amb

EXPEDIENT

RESUM

957/2020

DECRET
rectificació
d'errors
vehicles
abandonats.
Deixar sense efectes liquidacions tributàries per
acceptació al·legacions 5.
Aprovació contractació netejadora **

912/2020
1261/2020
753/2020

Procediment sancionador en matèria de
convivència ciutadana (sorolls i molesties
veïnals).
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

22/10/2020
9:06

681/2020

20201448
20201449
20201450
20201451

22/10/2020
9:11
22/10/2020
9:37
22/10/2020
9:37
22/10/2020
9:50

1690/2020

20201452
20201453
20201454

22/10/2020
9:53
22/10/2020
9:55
22/10/2020
9:55

928/2020

20201455
20201456
20201457
20201458

22/10/2020
9:56
22/10/2020
9:57
22/10/2020
9:58
22/10/2020
13:00

1211/2020

20201459
20201460

22/10/2020
14:21
22/10/2020
14:23

65/2019

20201461

22/10/2020
14:24

2430/2019

20201462

22/10/2020
14:42

2302/2019

20201463

22/10/2020
14:42

2302/2019

20201464

22/10/2020
14:43

2302/2019

810/2020
812/2020
859/2020

1360/2020
1250/2020

1104/2020
1365/2020
1704/2020

2302/2019

Procediment sancionador en matèria de
convivència ciutadana (sorolls) - acta 259/2020 i
260/2020.
Aprovació assistència cursos formatius.
Llicència cata per connexió escomesa d'aigua C/
Pica d'Estats, 109.
Llicència cata per nova escomesa contra
incendis C/ Pica d'Estats, 109.
Comunicació per reforma local comercial sense
afectació
estructura
Prolongació
Jacint
Verdaguer, 4 baixos 2.
LLicència per construcció piscina C/ Pirineu, 1517.
Comunicació per substitució paviment i reforma
bany C/ Raval, 57.
Llicència per reparar i impermeabilització del
terra de la coberta C/ Carles Buïgas 66 C/ Rius i
Taulet.
Comuniació per reparació goteres teulada C/
Tarragona, nau 1-3.
Comunicació pavimentació garatge Carrer
Sallent, 22 baixos .
Aprovació primera ocupació Av. de les
Brucardes, 16.
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
21/2020 GENERACIÓ DE CREDIT PER
INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA DINTRE EL
MATEIX GRUP DE FUNCIÓ
Accés autoritzat a l'expedient 1291/2020.
Aprovació de l’acta de recepció del
subministrament i instal·lació del lot 1: Pintura i
retolació al casal de joves nexe.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor de les obres per accions del pla de l’espai
verd urbà i voreres espais públics.
Aprovació de l’acta de recepció del
subministrament i instal·lació del lot 6: Altres del
casal de joves nexe.
Aprovació de l’acta de recepció del
subministrament i instal·lació del lot 4:
Informàtica del casal de joves Nexe.
Aprovació de l’acta de recepció del
subministrament i instal·lació del lot 2: Equips de
so del casal de joves nexe.
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20201447

20201465

22/10/2020
14:47

877/2020

20201466
20201467
202014688
20201469
20201470

22/10/2020
17:41
23/10/2020
9:44
23/10/2020
9:45
23/10/2020
11:31
23/10/2020
12:56

1703/2020

20201471

25/10/2020
10:31

2305/2019

20201472
20201473
20201474
20201475

26/10/2020
8:23
26/10/2020
8:24
26/10/2020
8:26
26/10/2020
9:04

1369/2020

20201476
20201477

26/10/2020
9:59
26/10/2020
10:08

1876/2019

20201478

26/10/2020
12:09

2273/2019

20201479
20201480
20201481
20201482

26/10/2020
13:09
26/10/2020
13:11
26/10/2020
14:35
26/10/2020
14:38

1707/2020

Comunicació per enderroc fals sostre i divisòries
C/ Jacint Verdaguer, 47 baixos.
Comunicació per substitució fusteria exterior i
armaris cuina i bany C/ de la Caça, 5 3r 2a.
Aprovació de la factura de la Residència l’Onada
pel servei de gestió de la residència i centre de
dia de Sant Fruitós de Bages i la liquidació
corresponents al mes de setembre en relació a
les places vacants a causa del covid-19.
Modificació no substancial de Llicència ambiental
- Imprintsa.
Llicències i comunicacions prèvies d'activitats
amb incidència ambiental Sanchez Simon Inox,
SL.
Comunicació prèvia d'obertura activitat de
Distribució de paqueteria - M. José Fernández
Camacho.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

1608/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1620/2020

Modificació d'error en el Decret 2020-1439.

1598/2020

Concessió del servei de Teleassistència.

1674/2020
948/2018
1233/2020

1366/2020
1361/2020
319/2020

121/2019

Aprovació finalització programa temporal i relació
funcionarial Sra. *** per renúncia voluntària.
Aprovació
llista
definitiva
d'aspirants
admesos/es, exclosos/es procés selectiu per a la
creació
d'una
borsa
de
treball
d'administratius/ves.
Sobre la convocatòria de la comissió redactora
del Reglament del servei d'acolliment residencial
d'urgència - Expedient 2305/2019
Comunicació reforma cuina C/ Sallent, 67 bx 2a.

Diligència per manca de signatura del secretari
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8

24/2020

Resolució al.legacions i finalització expedient
d'ordre d'execució d'obres de conservacío de can
Sala.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 26 d'octubre de 2020.
DECRET devolució d'ingressos indeguts per a la
no realització del fet imposable.
Decret d'autorització d'ús del pavelló d'esports.

26/10/2020
17:37

286/2016

20201484

26/10/2020
22:09

1701/2020

20201485
20201486

27/10/2020
12:52
27/10/2020
13:49

1431/2020

20201487
20201488
20201489
20201490

27/10/2020
14:12
27/10/2020
14:13
27/10/2020
14:15
28/10/2020
12:07

1739/2020

20201491

28/10/2020
12:09

1516/2020

20201492
20201493

28/10/2020
14:10
28/10/2020
14:13

1744/2020

759/2020

1670/2020
1609/2020
1697/2020

1732/2020

Finalització del procediment de resolució
contractual per mutu acord, i inici resolució del
contracte per incompliment contractual.
Aprovació denegació revisió psicotècnica per
recuperació arma TIP 1059 per no haver superat
els 6 mesos des de la retirada.
Inici expedient per obres sense disposar de títol
habilitant Carrer Roselló, número 2.
LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES
DEL COVID-19.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent de 28-10-20 (ordenances).
Inici període informació prèvia estat immoble
Carrer Jaume Balmes, 74 3r 2a.
Llicència per escomesa subministrament nous
abonats C/ Montpeità, 34.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1697/2020 de
relació de factures número O/2020/184.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de setembre
(NOMINA OCTUBRE) -Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència de 2-11-20 (modificació OF 2021).
Aprovació nòmina mes d'octubre 2020.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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20201483

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
4.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

4.1.
Sobre la firma del conveni extraordinari de col·laboració amb l’Associació
de Parcs d’Activitat Empresarial (APAES) per l’Enfortiment de l’associació i
l’execució conjunta d’accions de dinamització empresarial, i l’atorgament de la
subvenció nominativa associada (exp. 1351/2020).
Fets
1. L’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages (en endavant
APAES) és una assocació que engloba diferents empreses dels polígons de Sant Fruitós
de Bages, i que té per objectiu promoure i organitzar tot tipus d’accions en benefici de
les empreses associades, contribuir a facilitat l’activitat empresarial i millorar la
competitivitat dels polígons industrials de Sant Fruitós. APAES engloba empreses de
diferents tipus i mides, i de diferents polígons del municipi.

3. Durant les reunions celebrades entre l’Ajuntament i APAES durant l’any 2020, i
especialment fruit de les dificultats que ha implicat la nova situació econòmica causada
per la Covid19, APAES va posar en relleu les dificultats que tenen per arribar a les
empreses dels polígons. En el moment d’amenaça d’una crisis econòmica sense
precedents, l’enfortiment de la associació es torna fonamental. Per tant, la seva intenció
era créixer com associació, especialment pel que fa a número de socis, i per tant,
prioritzaven realitzar una intensa captació comercial per aconseguir aquest objectiu. A
més, l’associació reivindicava que totes les ajudes aprovades per l’Ajuntament al marc
de la crisis del covid19, han estat dirigides al petit comerç i la restauració del municipi,
deixant de banda les empreses dels polígons i de caire més industrial.
4. Per altra banda, per l’Ajuntament es fonamental la col·laboració d’APAES en els
projectes que es lideren des de Promoció econòmica, com també en accions i tasques
més rutinaries. La difusió i participació d’APAES en actes i projectes de l’Ajuntament és
fonamental per aconseguir el seu èxit i aconseguir el màxim aprofitament possible dels
recursos.
Tenint en compte doncs les necessitats de l’Ajuntament, es va pactar una proposta
d’activitats “PER L’ENFORTIMENT DE L’ASSOCIACIÓ I L’EXECUCIÓ CONJUNTA
D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL"
5. Així, a 22 de setembre de 2020, a través de la instància 2020-E-RC- 6725, i tal i com
s’havia acordat previament politica i tècnicament, es va formalitzar una sol·licitud de
subvenció nominativa, per tal d’aconseguir aquests objectius i amb una proposta
d’accions a realitzar durant l’any 2020, juntament amb una previsió del cost d’aquestes
accions.
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2. Des de l’any 2017, APAES i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages col·laboren pel
desenvolupament d’accions de suport a l’associació. Aquesta es materialitza a través
de la firma d’un conveni anual pel qual l’Ajuntament conceceic una subvenció nominativa
de 1.500eur a APAES. Aquest conveni, s’ha anat executant amb èxit i prorrogant
anualment fins l’actualitat.

En la sol·licitud, i tal i com s’havia acordat, es marca que les accions a realitzar per part
de l’Associació, i com a contraposició a la subvenció que s’atorgarà, seran les següents:
- Realització de prospecció, visites i trucades de captació a empreses dels polígons
industrials de Sant Fruitós de Bages. Es buscarà captar noves empreses sòcies, captar
les necessitats i dificultats de les empreses, i actualitzar les dades a les bases de dades.
S’acordarà amb l’Ajuntament la informació a sol·licitar i a donar en les prospeccions, i
es compartirà amb l’Ajuntament la informació extreta per tal d’actualitzar-la.
- Participació en el projecte d’economia circular "Servei de gestió energètica" organitzat
per l’Ajuntament, a través de difusió i cerca d’empreses per participar. Participació o
organització conjunta de trobades d’interès empresarial amb l’Ajuntament.
- Implementació d’accions per fomentar la mobilitat sostenible als polígons,
conjuntament amb l’Ajuntament.
- Creació d’una nova pàgina web / modificació i actualització de la pàgina web.
- Creació d’un catàleg de serveis i de compres agregades.
- Creació i repartiment de butlletins informatius.

7. El suport economic que realitza l’Ajuntament associat a la firma d’aquest conveni, de
16.900,00€, està previst en el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2020, en la
partida pressupostària 15.433.48914 Subvenció nominativa Associació Empresaris
APAES.
9. Tal i com s’indica a l’informe tècnic obrant a l’expedient, es subvenciona la totalitat de
l’acció donat l’elevat import que es concedeix comparat amb la capacitat financera de
l’associació, i l’elevat interès de l’Ajuntament en l’execució de les accions consensuades.
Així, s’exigirà la justificació només del 100% de l’import rebut, com es justifica a l’informe
tècnic pertinent:
“La justificació que s’exigirà a APAES consistirà en la presentació, conjuntament amb el model
normalitzat de justificaicó de subvencions de l’Ajuntament, de factures justificatives i els rebuts o
comprovants de pagament, per el mateix import de la subvenció rebuda, és a dir, per 16.900,00€.
Això es justifica per l’elevat import que es concedeix en forma de subvenció, comparat amb la
baixa capacitat financera de l’associació, el que impossibilita que justifiquin el doble de l’import
atorgat. A més, l’elevat interès de l’Ajuntament en l’execució de les accions consensuades, també
contribueix en veure la necessitat de no exigir cap tipus de cofinançament en l’execució
d’aquestes accions.”

8. Atenent el recorregut de l’associació i de la col·laboració amb l’Ajuntament, es
considera que és important seguir col·laborant i treballant conjuntament per tal de
fomentar el teixit empresarial del municipi, i facilitar la dinamització dels polígons i de les
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6. Per tant, es proposa establir, un conveni de col·laboració extraordinari entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i APAES, per tal de donar un fort impuls en la
cerca de nous associats entre les empreses del municipi, per guanyar força com
associació, enfortir el teixit empresarial del municipi i implementar conjuntament
projectes liderats per l’Ajuntament.

seves empreses. Per tant, es considera interessant prorrogar un any més aquest
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’assocació
APAES.
Fonaments de dret
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.
Segon. A la partida 15.433.48914 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació
de 16.900,00 euros per subvencionar a l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de
Sant Fruitós de Bages, APAES.
Tercer. Vist l’informe tècnic emès a 22 d’octubre de 2020 obrant a l’expedient i
considerant interessant prorrogar el conveni de col·laboració amb aquesta entitat.
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Per tot l’exposat, el regidor de Promoció Econòmica en ús de les competències que té
atribuïdes, eleva a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la firma del CONVENI EXTRAORDINARI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I APAES PER L’IMPULS
D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COOPERACIÓ EMPRESARIAL I RECUPERACIÓ
ECONÒMICA, per a l’exercici 2020.
SEGON.- Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació de Parcs
d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages, APAES, per a l’exercici 2020, per un
import de 16.900,00 euros, per col·laborar en el desenvolupament de les accions
compreses en aquest conveni, durant l’any 2020.
TERCER.- . Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 16.900,00
euros, amb càrrec a la partida 15.433.48914 del pressupost 2020.
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QUART. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
a) 11.830,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, en el moment de
l’aprovació del present acord.
b) 5070,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada justificat i
comprovat que s’han assolit els objectius del conveni, segons s’estableix al
pacte sisè del conveni de col·laboració.
Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes sisè i setè, s’han d’entendre
referides a l’any actual.
CINQUÈ. Notificar el present acord a APAES, i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria
municipal perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord.
SISÈ. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni.
VUITÈ.- Declarar que:

-

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

S’adjunta a aquesta proposta d’acord el següent document annex:
CONVENI EXTRAORDINARI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT FRUITÓS DE BAGES I APAES PER L’IMPULS D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ,
COOPERACIÓ EMPRESARIAL I RECUPERACIÓ ECONÒMICA

CONVENI EXTRAORDINARI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I APAES PER
L’IMPULS D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ, COOPERACIÓ
EMPRESARIAL I RECUPERACIÓ ECONÒMICA
Sant Fruitós de Bages, a ...... d’octubre de 2020
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REUNITS:
D'una part, l’Il·lma. Sra. Àdria Mazcuñán Claret, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages (en endavant Ajuntament), actuant en nom i representació de
la corporació, amb CIF P0821200C, en virtut de les competències que li atribueix la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. Josep González
Ballesteros, secretari d’aquest Ajuntament.
D'una altra part, el Sr. Ferran Boixadós Escale, com a President de l’Associació de Parcs
d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (en endavant APAES), actuant en nom
i representació de l’entitat, amb CIF G65987836, en virtut del poder atorgat al seu favor
a l´assemblea general de socis del dia 28 de febrer de 2020.
En endavant, l’Ajuntament i APAES podran ser referits conjuntament com les “Parts” i
qualsevol d'ells, separadament, com una “Part”.
Les Parts, segons intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària
per celebrar el present conveni i en virtut d'això,

1. APAES és una associació que engloba diferents empreses dels polígons de Sant
Fruitós de Bages, i que té per objectiu promoure i organitzar tot tipus d’accions
en benefici de les empreses associades, contribuir a facilitat l’activitat
empresarial i millorar la competitivitat dels polígons industrials de Sant Fruitós.
APAES engloba empreses de diferents tipus i mides, i de diferents po lígons del
municipi.
2. La col·laboració entre les parts al llarg dels anys ha permès consensuar
actuacions, millorar les condicions dels polígons i de les empreses que hi estan
ubicades.
3. L’actual crisis econòmica causada per la pandèmia de la COVID19, porta a les
empreses dels polígons del municipi a una situació extrema. Davant d’aquesta,
la incentivació de l’associacionisme, la cooperació entre empreses així com la
cooperació publico-privada i la generació de nous projectes dinamitzadors de
l’economia son estratègies que poden ser clau per a la recuperació econòmica
de les empreses i el teixit empresarial, dels polígons i del conjunt del municipi.
4. Tot i el conveni que anualment ja es celebra entre les parts, i vista la voluntat de
l’Ajuntament per recolzar aquesta entitat i seguir treballant per la cooperació en
la dinamització de les empreses i dels polígons en que estan ubicades, es veu
necessari celebrar, per a l’any 2020, un conveni extraordinari, tant per les accions
a realitzar, com per l’import de la subvenció que hi té associada, amb l’objectiu
de cobrir les també extraordinàries necessitats del moment per al teixit associatiu
del municipi.
5. El pressupost municipal, a través de la partida 1543348914 Subvenció
nominativa Associació Empresaris APAES preveu una subvenció directa a favor
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

d’APAES per un import de 16.900,00€, per la qual cal formalitzar un conveni de
de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions, en el seu article 28 i 42.

PACTES
Primer. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’execució del projecte següent:
Impuls d’accions de dinamització, cooperació empresarial i recuperació econòmica.

Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Promoció Econòmica
subvencionarà a APAES amb un import de setze mil nou-cents euros (16.900,00€), per
col·laborar en la realització de les activitats descrites al punt anterior
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de
l’execució de les actuacions , les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener de
2020 i 31 de desembre de 2020.
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 28 de febrer de 2021.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de març de 2021. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.
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Segon. APAES, en el marc d’aquest conveni es compromet a:
- Realització de prospecció, visites i trucades de captació, a empreses dels
polígons industrials de Sant Fruitós de Bages. S’acordarà amb l’Ajuntament la
informació a sol·licitar i a donar en les prospeccions, i es compartirà amb
l’Ajuntament la informació extreta per tal d’actualitzar-la a la base de dades.
- Participació en el projecte d’economia circular organitzat per l’Ajuntament, a
traves de difusió i cerca d’empreses per participar. Participació o organització
conjunta de trobades d’interès empresarial amb l’Ajuntament.
- Implementació d’accions per fomentar la mobilitat sostenible als polígons,
conjuntament amb l’Ajuntament.
- Creació d’una nova pàgina web
- Creació d’un catàleg de serveis de l’associació
- Creació i repartiment de butlletins

La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per l’import total rebut com a subvenció, és a dir, de 16.900,00€, que hauran
de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat
que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de
caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
Setè. PAGAMENT
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 70% de la quantitat
subvencionada 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.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.

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

desenvolupar.
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord,
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà
excedir de 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació en el mateix d’una
subvenció nominativa a favor de l’Associació de Parcs d’ Activitats empresarials
(APAES) on es determinarà l’import atorgar per aquell any.
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:

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

Sra. Àdria Mazcuñán Claret
Alcaldessa-President de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages

Sr. Ferran Boixadós Escale
President
de l’Associació de Parcs d’Activitats
empresarials (APAES)

Dono fe,
Vicesecretari
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•
Per mutu acord de les dues parts.
•
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb l’autorització
de les parts interessades.
•
Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta
•
Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.

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

5.

ÀREA DE SEGURETAT

5.1.
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 (exp. 1439/2020).

Expedient WTP: 2000000170
Titular del vehicle infractor: D.M.M
Infracció: Art. 94.02 A 3 RGC / ESTACIONAR EL VEHICLE EN CRUÏLLA O EN
LES SEVES PROXIMITATS, DIFICULTANT EL GIR A ALTRES VEHICLES
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions recollides
a la sol·licitud número de registre 2020-6446 (ANNEX II)
2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes:
L’agent amb TIP 1075, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta
a l’expedient, va emetre l’informe 254/2020, de data 22 d’octubre de 2020 en relació a
les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor
DESESTIMAR les al·legacions formulades per la persona recurrent.
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta
de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
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1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 2449) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el
número d’expedient el qual és el següent.

- 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, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de
l’agent denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada,
corresponent a l’expedient sancionador amb número 2000000170, i ratificant-se en la
denúncia.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa
les persona interessada.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
ANNEX I

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

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

6.1.
Resolució de procediment sancionador en matèria de residus.
980/2019)

(exp.

Primer.- En data 14 d’abril de 2020, mitjançant decret 2020-0501 es va incoar
procediment sancionador a J.A.C. 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.
Segon.- En data 16 d’abril de 2020, la instrucció del procediment va dictar proposta de
resolució en la qual es proposava imposar a J.A.C. una sanció administrativa de 60,00
€, 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 10 de juny
de 2020, sense que l’interessat hagi formulat al·legacions, havent transcorregut amb
escreix el termini de 10 dies atorgats a l’efecte a comptar des de l’1 de juny de 2020,
data d’aixecament de terminis administratius en els termes establerts a l’article 9 del
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (publicat al BOE 145 de 23.05.20, en relació amb
la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020 de 14 de març (modificada pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març).

-

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

RESOLC
PRIMER. Declarar a J.A.C. responsable de la comissió d’una infracció lleu tipificada 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. Imposar a J.A.C. la sanció administrativa de 60 € 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
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Quart.- Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

l’abandonament de residus municipals de procedència domèstica o residus comercials
fora dels elements de contenció.
TERCER. Notificar la present resolució a l’interessat, per al seu coneixement i efectes.
QUART. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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: Liquidació
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.2.
Resolució de procediment sancionador en matèria de residus (ACTA
483/2019). (exp. 2104/2019)
Primer.- En data 15 d’abril de 2020, mitjançant decret 2020-0507 es va incoar
procediment sancionador a R.P.C 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.
Segon.- En data 16 d’abril de 2020, la instrucció del procediment va dictar proposta de
resolució en la qual es proposava imposar a R.P.C 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
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Sentit de l’acord:

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, sense que l’interessat hagi formulat al·legacions, havent transcorregut amb
escreix el termini de 10 dies atorgats a l’efecte a comptar des de l’1 de juny de 2020,
data d’aixecament de terminis administratius en els termes establerts a l’article 9 del
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (publicat al BOE 145 de 23.05.20, en relació amb
la disposició addicional 3a del Reial Decret 463/2020 de 14 de març (modificada pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març).
Quart.- 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

RESOLC

SEGON. Imposar a R.P.C la sanció administrativa de 150 € 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. Notificar la present resolució a l’interessat, per al seu coneixement i efectes.
QUART. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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: Liquidació
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PRIMER. Declarar a R.P.C responsable de la comissió d’una infracció lleu tipificada 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.

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

6.3.
Resolució de procediment sancionador en matèria de residus (acta
45/2020.
(exp. 644/2020)

Segon.- En data 16 d’abril de 2020, la instrucció del procediment va dictar proposta de
resolució en la qual es proposava imposar a *** i al Sr. J.P.O. una sanció administrativa
de 60,00 €, 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 a) de l’Ordenança municipal de
la gestió de residus, consistent en dipositar residus municipals de procedència
domèstica en un contenidor o cubell diferent del que li correspon.
Tercer.- El decret d’incoació de procediment fou notificat el 4 de juny de 2020 i la
proposta de resolució fou rebutjada en data 16 de juny de 2020, sense que l’interessat
hagi formulat al·legacions, havent transcorregut amb escreix el termini de 10 dies
atorgats a l’efecte a comptar des de l’1 de juny de 2020, data d’aixecament de terminis
administratius en els termes establerts a l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de
maig (publicat al BOE 145 de 23.05.20, en relació amb la disposició addicional 3a del
Reial Decret 463/2020 de 14 de març (modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març).
Quart.- 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
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Primer.- En data 15 d’abril de 2020, mitjançant decret 2020-0508 es va incoar
procediment sancionador a **. i al Sr. J.P.O. en representació del ** 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 a) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus.

RESOLC
PRIMER. Declarar a *** i al Sr. J.P.O responsable de la comissió d’una infracció lleu
tipificada a l’article 75, apartat h) en relació amb l’article 76 b) del TRLRR i l’article 40 a)
de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent en dipositar residus
municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell diferent del que li
correspon.
SEGON. Imposar a *** i al Sr. J.P.O la sanció administrativa de 60 € 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 a) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent
en dipositar residus municipals de procedència domèstica en un contenidor o cubell
diferent del que li correspon.
TERCER. Notificar la present resolució a l’interessat, per al seu coneixement i efectes.
QUART. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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 eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals)

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

S.2. Aprovació del contracte menor de servei per a l’aplicació d’un programa
preventiu d’atenció a la infància en risc. (1749/2020)
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.
1. Vist l’informe proposta de contracte menor de servei per a l’aplicació d’un programa
preventiu d’atenció a la infància en risc, que s’adjunta com a annex al present.
2. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

4.- 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

ACORDS:
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 del servei per a l’aplicació d’un programa preventiu
d’atenció a la infància en risc, a favor de la Xarranca Fundació, amb CIF G-64708779,
per import de 7.044,28 € (Exempt d’IVA), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta
que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informeproposta de contracte menor.
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3.- Atès que l’esmentat servei es vol iniciar el mes novembre, donada la necessitat
urgent de dur a terme aquest servei preventiu d’atenció a la infància en risc per a poder
continuar amb la màxima normalitat l’atenció als infants i adolescents, seguint les
instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’aula socioeducativa i com a servei
essencial en la situació de pandèmia actual, tal i com es desprèn de l’informe emès per
la Treballadora familiar Sra. Sandra Palomino Vega, de 30.10.2020, obrant en
l’expedient. Per la qual cosa es fa necessari que s’acordi la resolució que correspongui
en la Junta de Govern Local que es celebrarà el dia 2 de novembre de 2020.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.044,28 € Exempt d’IVA), amb
càrrec a l’aplicació presupuestaria 33 231 22706 “Projectes i programes de serveis
socials”
.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
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.

Document adjunt: Informe-proposta de despesa
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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 a
dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 8:52 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.

