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 9 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 28/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 DE
NOVEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 28/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ...............9 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, i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) :
Excusa la seva assistència: Sra. Cristina Murcia Caraballo
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 9 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.

Pàgina 1 de 29
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: 5733T2YX4PWXM2WF7Q6F9ZYPC | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 29

Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 09/11/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

B.

1.

2.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de
Govern Local.
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta
de Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada
el 2-11-2020
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

EXP.

PAG.

-

1768/2020

3

41/2020

3

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS

3.1

3.2
3.3
4
4.1

ÀREA
DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
OCUPACIÓ I COMERÇ
Sobre la firma del conveni i l’acceptació dels ajuts
econòmics associats, per executar conjuntament
l’actuació “Promoció i millora dels polígons i les
empreses del Bages 2020-2021”
Acceptació de subvenció concedida pel Consell
Comarcal del Bages
Renuncia a l’autorització per a l’exercici de venda
no sedentària
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució de procediment sancionador en matèria
de tinença d’animals

161/2020

1483/2020
1785/2020

1183/2020

7
21
22

24

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
5
5.1

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Donar compte a la Junta de Govern Local de les
tramitacions assistides TA 15.

808/2020

25

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
6

ÀREA DE CULTURA I FESTES
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3

6.1

Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a l’Assoc. Club de la música i la guitarra,
exercici 2020.

26
1730/2020

ASSUMPTES
A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 2-11-2020 (exp. 1768/2020)
S’aprova amb la següent esmena: entre els assistents, s’elimina el nom de la regidora
Estrella Morales per no ser membre de la Junta de Govern Local.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 41/2020)

Nº
20201494
20201495
20201496

DATA
I
HORA
28/10/2020
23:16
28/10/2020
23:20
29/10/2020
11:28

EXPEDIENT

RESUM

1666/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

1751/2020

Autorització assistència a formació personal
corporatiu.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres
contingudes en el projecte bàsic i d’execució per
la transformació de l’antic ajuntament en casal
d’entitats i jutjat de pau a Sant Fruitós de Bages.

1833/2019
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Sentit de l’acord:

29/10/2020 1185/2020
11:32

20201498

29/10/2020 546/2020
11:33

20201499
20201500
20201501
20201502
20201503
20201504
202015051

29/10/2020
13:57
29/10/2020
13:58
29/10/2020
13:59
29/10/2020
17:05
29/10/2020
17:06
29/10/2020
17:07
29/10/2020
17:09

20201506

29/10/2020 1769/2020
17:09

20201507

30/10/2020 560/2019
10:20

20201508
20201509

30/10/2020 912/2020
10:44
30/10/2020 1772/2020
11:55

20201510
20201511
20201512
20201513

30/10/2020
12:13
30/10/2020
15:00
30/10/2020
15:04
30/10/2020
15:05

1

1729/2020

Aprovació de la factura corresponent al
contracte de subministrament d’un vehicle
elèctric AMB destí als serveis tècnics
municipals.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) 2020 d'Escola Pla del Puig, exercici
2020.
Retirada de diversos vehicles abandonats,
Camio Iveco 9574-FGK.
Denuncies de trànsit relació 20035396.

1759/2020

Denuncies de transit relacio 20036234.

1768/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 2-11-2020.
Deixar sense efectes les liquidacions tributàries
per acceptació d'al·legacions.
Deixar sense efectes les liquidacions tributàries
de parcel·les netes.
Comunicació prèvia ambiental Aparcament
exterior de vehicles. DENSO BARCELONA,
SAU.
Autorització per fer ús de l'espai del bar de la
Residència d'Avis municipal, per realitzar les
proves de detecció del COVID.
Resolució recurs reposició per l’aprovació de la
justificació i ordenació de pagament del conveni
de col·laboració a MAMMUT FILMS S.L.
Deixar sense efectes liquidacions tributàries.

863/2020

912/2020
912/2020
439/2020

1587/2020
1777/2020
523/2020
1321/2020

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1772/2020 de
relació de factures número O/2020/193.
Extinció dels efectes de la comunicació d'una
activitat d' ebenisteria.
Ús del CAP - Pediatria per gestors COVID.
Aprovació de comunicació a INSS sobre
esgotament de dies d'IT de funcionària.
Subvenció al Programa General d' Inversions en
el Marc del Pla de Concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de
Barcelona.

Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcaldessa
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20201497

30/10/2020 1763/2020
15:05
30/10/2020 1338/2020
15:06

20201516
202015172
20201518

30/10/2020 65/2019
15:15
30/10/2020 1586/2017
15:48
30/10/2020 1762/2020
22:49

20201519

30/10/2020 130/2018
22:50

20201520

02/11/2020 1503/2018
12:09

20201521
20201522
20201523
20201524
20201525
20201526

02/11/2020
14:43
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:47
02/11/2020
18:43

1745/2020

20201527
20201528
20201529
20201530

02/11/2020
18:49
02/11/2020
18:50
02/11/2020
18:52
02/11/2020
18:53

1454/2020

20201531

02/11/2020 1379/2020
18:54

2

1782/2020
1781/2020
1780/2020
1755/2020
354/2020

1486/2020
1485/2020
1377/2020

Finalització contracte per jubilació.
Finalització contractació interinitat per
finalització contracte persona que estava
substituint.
Denegació d'accés a la informació.
Finalització contracte de relleu per jubilació de la
persona que substitueix.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública - Autoritzacio parada no alimentaria per
la festivitat de la Castanyada 2020.
Prendre coneixement relacions valorades i
recepcions d'obres abastament i clavegueram
2018
Emissió d’informe adreçat al Departament de
Territori i Sostenibilitat, sobre el Pla director
urbanístic de les activitats de càmping.
Convocatòria del Ple extraordinari de 5-11-20
(ordenances fiscals).
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 5-11-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 5-11-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori, en sessió ordinària, de 5-11-20.
Compareixença a Recurs CA 222/2020
(ordinari) JCA 12 plusvalua ALTAMIRA.
Aprovació de les factures 920046 i 920047
corresponents al contracte de reasfaltament de
carrers i senyalització viària horitzontal als
polígons industrials Sant Isidre, Riu d’Or i Casa
Nova.
Comunicació reforma cuina Carretera Artés, 1 1r
1a.
Comunicació per canvi banyera per plat de
dutxa C/ de la Caça, 12.
Comunicació per reforma terrassa Plaça Pintor
Cases, 8.
Comunicació per canviar paviment cuina,
arrebossat escala i repassar teulada C/ Padró,
47.
Comunicació per substitució sanitaris i
revestiments del bany C/ Lluís Castells, 22.

Diligència per fer constar que aquest decret ha estat modificat pel decret 2020-1544
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20201514
20201515

02/11/2020
18:55
02/11/2020
20:01
02/11/2020
20:02
02/11/2020
20:03
02/11/2020
20:04
02/11/2020
20:08
03/11/2020
13:05

1569/2020

20201539
20201540
20201541

04/11/2020 1652/2020
9:44
04/11/2020 1643/2020
9:47
04/11/2020 1752/2020
10:14

20201542
20201543

04/11/2020 1373/2019
10:14
04/11/2020 1338/2020
10:15

20201544

04/11/2020 1586/2017
10:17

1754/2020
1661/2020
1740/2020
1424/2020
1535/2020
553/2020

Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) d'AEE PAIDOS, exercici 2020.
Concessió del servei d'ajuda a domicili.
Concessió d'ajuda social per activitats
esportives.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Convocatòria de la sisena sessió de la Comissió
per a la recuperació social i econòmica del
Covid-19.
Comunicació prèvia d'una activitat de centre
ocupacional - Fundació Ampans.
Llicències de tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos.
Aprovació Nomenament interí per vacant fins a
cobertura definitiva de la plaça arquitecta
tècnica.
Ús del despatx dels grups municipals.
Aprovació contractació temporal per interinitat
fins cobertura definitiva de la plaça de
funcionari.
Modificació del Decret de finalització relació
laboral de funcionari per canvi en la liquidació
bruta per presentació d'alta d'IT.

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ
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20201532
20201533
20201534
20201535
20201536
20201537
20201538

3.1.

Sobre la firma del conveni i l’acceptació dels ajuts econòmics
associats, per executar conjuntament l’actuació “Promoció i millora
dels polígons i les empreses del Bages 2020-2021” (exp. 161/2020)

Primer. Des de l’any 2008, el Consell Comarcal del Bages i diversos Ajuntaments del
Bages, entre ells l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, executen conjuntament
l’actuació “Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages”, que enguany
engloba l’anualitat 2020-2021.
Per executar aquesta actuació, com en els anys anteriors, es sol·liciten els d’ajuts
econòmics del recurs “Actuacions de suport a la Indústria”, en el marc del Catàleg de
serveis 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020”,
El projecte és liderat pel Consell Comarcal del Bages com a ens interlocutor i beneficiari,
i coexecutat pels Ajuntaments que hi participen, actuant com a coexecutors. El projecte
té per objecte la millora dels polígons i les empreses del municipi de Sant Fruitós de
Bages, per beneficiar el teixit productiu del territori i el desenvolupament econòmic.
Segon. A través del decret d’alcaldia 2020-0082 del 29 de gener de 2020, es va acceptar
el compromís d’adhesió a l’execució conjunta de l’actuació PROMOCIÓ I MILLORA
DELS POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2020, promogut pel Consell
Comarcal del Bages.

Tal i com indica el conveni associat, i un cop desglossat el finançament entre el CCB i
els 12 Ajuntaments participants, l’import de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages és el següent:
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Tercer. En data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 2020 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2020” i va aprovar l’actuació conjunta “PROMOCIÓ i
MILLORA DELS POLÍGONS I LES EMPRESES DEL BAGES 2020-2021” amb el codi
XGL 20/Y/284830, atorgant un total de 59.994,00€, 47.995,20€ en el pressupost 2020 i
11.998,80€ en el pressupost 2021.

Cinquè. Les despeses que correspon a aquest Ajuntament seran imputades a despeses
realitzades en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació APES, i altres
despeses realitzades a càrrec de la partida 15.433.22799 “Altres treballs de
desenvolupament i promoció econòmica” del pressupost vigent.
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Cinquè. En el Conveni aprovat pel CCB, obrant a l’expedient, s’estableixen les accions
que es preveuen realitzar durant l’any 2020 i 2021 en el marc d’aquest conveni per part
de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages, que son les següents:

Sisè. Atès que és necessària la formalització d’un conveni entre el Consell Comarcal del
Bages i els Ajuntaments participants per tal d’establir i concretar les accions que cal
realitzar en el marc d’aquesta actuació, així com les condicions i terminis per portar-les
a terme, en data 10 d’octubre de 2020, a través del registre d’entrada 2020-E-RC-7046
el Consell Comarcal del Bages comunica a aquest Ajuntament l’adopció de la següent
resolució:
“PRIMER.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i els Ajuntaments d’Artés, Cardona, Castellbell i el Vilar, Navàs, Manresa,
Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria per executar
conjuntament l’actuació “Promoció i millora dels polígons i les empreses del
Bages 2020-2021””
Setè. Vist l’informe tècnic emès el 20 d’octubre de 2020 i obrant a l’expedient, pel qual es
considera interessant poder subscriure aquest conveni de col·laboració.
Vuitè. Atès que l’aprovació d’aquest conveni és competència de la Junta de Govern
Local que actua per la competència delegada següent:
-

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

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents

PRIMER. Aprovar la firma del conveni del col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i 12 Ajuntaments de Bages per executar conjuntament l’actuació “Promoció i
millora dels polígons i les empreses del Bages 2020 – 2021”
SEGON. Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, de 3.710,97 euros, que
corresponen al 60% del pressupost total del municipi per aquesta actuació, juntament
amb els 2.473,98 euros de fons propis.
TERCER. Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris.
QUART. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i a l’àrea d’Intervenció
i Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes.
CINQUÈ. Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
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ACORDS:

-
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-

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

3.2.

Acceptació de subvenció concedida pel Consell Comarcal del Bages
(exp. 1483/2020)

1.- El 16 de setembre de 2020 publiquen al BOPB les bases del Projecte Rubik del
Consell Comarcal del Bages, consistent en ajudes econòmiques per a la inserció
laboral de candidats en situació de vulnerabilitat social, mitjançant contractació directa
dels ajuntaments que ho sol·licitin. L’ajut consisteix en una aportació econòmica de
3.500,00 € per contractes mínim de 25h/setmanals i mínim de 6 mesos. Els ens locals
podran presentar com a mínim 1 oferta de treball.

3.- El 29 d’octubre 2020, el Consell Comarcal del Bages comunica (registre d’entrada
2020/E-RC-7793) la resolució del Consell Comarcal del Bages sobre l’atorgament a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’una subvenció de 3.500,00 €. El pagament de
l’ajut resta condicionat a la presentació del contracte que s’haurà de presentar
electrònicament a través de la plataforma EACAT. En el contracte de treball s’ha de fer
constar l’import brut mensual a percebre pel treballador/a i el nombre de pagues extres
així com la frase següent “contracte subvencionat pel Consell Comarcal del Bages en
el marc del projecte RUBIK 7, exercici 2020”.
4.- La Treballadora social municipal va emetre informe favorable a la contractació d’una
persona usuària dels serveis socials bàsics de Sant Fruitós de Bages i amb situació de
vulnerabilitat econòmica, el perfil és la figura d’un/a auxiliar administratiu/va per a dur
a terme tasques de suport administratiu.
5.- Atès que 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
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2.- El 9 d’octubre de 2020 l’Ajuntament presenta la sol·licitud al Consell Comarcal del
Bages (registre de sortida 2020-S-RC-2481), que inclou una oferta laboral i declaració
responsable.

S’ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Bages de
3.500,00€.
SEGON. Presentar el contracte laboral electrònicament al registre del Consell
Comarcal del Bages, a través de la plataforma EACAT.
TERCER. Comunicar aquest acord a les Àrees d’Intervenció i Recursos Humans.
QUART. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

3.3.

Renuncia a l’autorització per a l’exercici de venda no sedentària (exp.
1785/2020)

Fets.
1. El paradista Sr. XXX DNI / NIF: XXX esta autoritzat (exp. 1121/2019) per a l’exercici
de venda no sedentària al mercat setmanal de Torroella amb una Parada de 6 ml.
Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació (venda de bacallà i olives) subjecta a les
condicions de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no
sedentària. (publicada BOP el 24//052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016).
2. En data 29 d’octubre de 2020 (registre d’entrada 2020-E-RC-7854) el Sr. XXX,
presenta una instància en la qual demana la baixa del mercat setmanal de Torroella.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

(Exposo: Tengo una parada de venta ambulante de bacalao y olivas. I hasta hace poco iIva al mercado de
Torruella de Baix.Sol·licito: Darme de baja del mercado de Torruella de Baix desde el día 30 de septiembre.
Gracias y un cordial saludo).

Fonaments de dret.
1. Normes d’aplicació:
- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (BOP de
24/05/2017) a l’article 16 estableix com a causa d’extinció de la autorització la renuncia
expressa i escrita formulada pel titular.
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic (BOP de 25/02/2020). Dita ordenança disposa a
l’article 5.2 que las parades de venda ambulant del barri de Torroella no estan obligats al
pagament de les taxes previstes a l’article 6 de dita ordenança
3. L’òrgan competent per a resoldre la sol·licitud és la Junta de Govern Local a l’empara
d’allò previst en l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària.
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

Examinats el fets i les disposicions legals aplicables que es mencionen i, de conformitat
amb l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Decrets
de l’Alcaldessa sobre autoorganització abans esmentats, qui subscriu proposa al
Regidor de promoció econòmica- Mercats-, elevi a la Junta de Govern Local els
següents,
ACORDS:
PRIMER.- Declarar extingida l’autorització municipal atorgada (exp.1121/2019) al
paradista XXX. NIF XXX, per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal del
nucli de Torroella -Parada de 6 ml Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació (venda
de bacallà i olives)- (exp. 1121/2019), per renuncia expressa i escrita formulada pel titular,
de conformitat a l’establert a l’art.16 de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats
de venda no sedentària, amb efectes d’1 d’octubre de 2020 (data d’inici del 4t. trimestre).
SEGON.- Donar de baixa al Padró de la taxa per parades als mercats municipals de
venda no sedentària amb efectes del 4t. trimestre de 2020 al paradista Alejandro Manuel
Martin Campos, sense efectes tributaris i recaptatoris respecte de la liquidació de la taxa
en base a l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
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- Òrgan delegant: Alcaldessa
-Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
-Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
-Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic vigents per a l’exercici 2020 (BOP de
25/02/2020).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal
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.
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.

4.1.

Resolució de procediment sancionador en matèria de tinença d’animals
(exp. 1183/2020)

Primer.- Per Decret 2020-1139 de 13 d’agost de 2020 es va incoar procediment
sancionador a Anna Vila Serena per la presumpta comissió d’una falta lleu tipificada en
l’article 44.2 en relació amb els articles 35.1, 38.4, 40 i 45 de l’Ordenança municipal
sobre tinença d’animals, amb relació amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció del Animals.
Segon.- La presumpte infractora ha reconegut la responsabilitat de la infracció fent
efectiu l’import de la sanció proposada amb la reducció del 25% sobre el seu import, de
conformitat amb l’article 50 de l’Ordenança sobre tinença d’animals i l’article 85.3 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Tercer.- 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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4. ÀREA DE SEGURETAT

- 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.- Declarar la finalització del procediment sancionador incoat Anna Vila Serena
en virtut de l’article 85.2 i l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i ordenar l’arxiu de l’expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat, pel seu coneixement i efectes.
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 del jutjats contenciosos de Barcelona
en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

5. ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

5.1.

Donar compte a la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA 15 (exp. 808/2020)
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Sentit de l’acord:

Per Decret d’Alcaldia número 265 de data 28.04.2019 es va crear la Cartera de
Tramitacions Assistides (CTA), modificat per Decret 763 de 03.09.2015 i Decret 778 de
09.09.2015.
Per Decret de l’Alcaldia número 929 de 09.08.2018 mitjançant el qual es va incorporar
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb el
codi TA 15 que corresponent a llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la
instal·lació de terrasses de bars i restaurants per tal d’establir usos comercials vinculats
a establiments.
En virtut del que disposa la tramitació assistida, anteriorment esmentada, es dona
compte de les tramitacions realitzades des de 19.05.2020 al 9.10.2020.
Data
registre
19.05.2020
27.05.2020
9.10.2020

Sol·licitant

M2

La Cafetera de Casa SCP 10,80 m²
El Teu Raconet
6,85 m²
Bar La Natura
11,4 m2

Ubicació Període
Vorera
Calçada
Calçada

01.05 a 31.10.20
01.05 a 31.10.20
01.10 a 31.04.21

Import
liquidació
0,0€
0,0€
0,0€

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
6. ÀREA DE CULTURA I FESTES

6.1.

Atorgament de subvenció nominativa (pròrroga conveni) a l’Assoc.
Club de la música i la guitarra, exercici 2020 (exp. 1730/2020)

Fets
1. En data 20.7.2017 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Club de
la música i la guitarra, per regular les condicions respecte la subvenció nominativa
prevista al pressupost municipal. Segons el pacte onzè de l’esmentat conveni “aquest
conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins el 31 de desembre de l’any en
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació
mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4
anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció
nominativa a favor de l’entitat Club de la música i la guitarra on es determinarà l’import
a atorgar per aquell any”.
2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existeix a l’aplicació pressupostària
32.334.48949 una subvenció nominativa destinada a l’Assoc. Club de la música i la
guitarra, per import de 200 euros; import inferior a l’indicat al conveni.
3. En data 23 d’octubre (registre d’entrada 2020-E-RC-7717) l’Assoc. Club de la música
i la guitarra presenta sol·licitud de subvenció per continuar amb la col·laboració per
afavorir la difusió i promoció d’activitats musicals al municipi.
4. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 04/11/2020 respecte de la sol·licitud
presentada, obrant a l’expedient.
Fonaments de dret

En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues.
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes
recollits en els convenis que es formalitzin i en la normativa reguladora de les
subvencions.
2. Els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis.
3. L’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques a Catalunya disposa, que les pròrrogues dels convenis
que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses.
4. Les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament
de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin
activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple de 13 d’abril de 2005 (BOPB
núm. 136-Annex I de 8.6.2005); les Bases d’execució del pressupost 2020, en
concordança amb l’establert a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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1. El Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament per l’any 2020 (exp. 289/2020),
publicat al BOPB de 10.3.2020.

subvencions, i al Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, els quals determina el procediment per a l’atorgament de subvencions
directes i el requisits de la seva justificació.
5. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes en ús de les competències
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar per a l’any 2020 la pròrroga del conveni entre l’ajuntament i l’Assoc.
Club de la música i la guitarra, destinada a cobrir part de les despeses anuals, en els
termes de la col·laboració previstos en el conveni regulador de la subvenció atorgada,
signat amb l’ajuntament el dia 13.11.2017.
Segon. Atorgar a l’Assoc. Club de la música i la guitarra amb CIF G-65653990 per a
l’any 2020, d’una subvenció de 200,00 euros, prevista i destinada a finançar les
despeses per a l’execució de les activitats previstes en el conveni que es prorroga.

Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i
dates següents:
a) 140,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, a l’aprovació de la
pròrroga.
b) 60,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, tenint en compte
que l’import a justificar serà el que percentualment correspongui segons la
disminució de l’import concedit, segons s’estableix al pacte setè del conveni
de col·laboració.
Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes setè i vuitè, s’han
d’entendre referides a l’any actual.
Cinquè. Notificar la present resolució a l’Assoc. Club de la música i la guitarra, i donar
trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin el pagament aprovat.

Pàgina 28 de 29
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: 5733T2YX4PWXM2WF7Q6F9ZYPC | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 29

Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 200,00 euros
(l’import total de la subvenció atorgada) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
32.334.48949 del pressupost 2020 - Subvenció nominativa Club de la música i la
guitarra.

Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la corporació
i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) a efectes de publicitat i de transparència.
Setè. Declarar que:
-

-

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

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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 8:48 hores.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El Secretari
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.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

