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 16 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 29/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE
NOVEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 29/2020
Caràcter: ............................... Ordinària
Data: ............. 16 de novembre de 2020
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcalde-President: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
Excusa la seva assistència: Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 16 de novembre de 2020, en sessió ordinària, amb la presidència de
la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més
amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment de
la votació. Així mateix, també s’acorda per unanimitat la inclusió de l’assumpte sobrevingut
proposat.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 17/11/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

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 9 de novembre de
2020.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels regidors/es
amb competències delegades.

A.

B.
1.

2.

EXP.

PAG.

-

1810/2020

4

41/2020

4

1112/2020

9

891/2020

19

1815/2020

26

1797/2020

35

1439/2020

44

1393/2020

46

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, per portar a terme el Programa Treball i Formació
2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Adjudicació del contracte de servei de riscos laborals de l’
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Aprovació de la convocatòria i les bases específiques
reguladores per la selecció, mitjançant oposició, per la
creació d’una borsa d’administratius/ves amb caràcter
d’urgència.
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés
selectiu per la creació d’una borsa de treball
d’educadors/es de la llar d’infants, procediment d’urgència.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució desestimant les al·legacions presentada pel
conductor del vehicle amb imposició de sanció per
infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial.
Resolució estimant les al·legacions presentada pel
conductor del vehicle amb imposició de sanció per
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

5.3.

infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial
Resolució desestimant les al·legacions presentada pel 1662/2020
conductor del vehicle amb imposició de sanció per
infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial.

48

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI
Adjudicació del contracte de les obres de millora del 1324/2020
clavegueram al polígon industrial

51

7.
7.1.

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Adhesió conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i la
Diputació de Barcelona relatiu a la incorporació de l’Arxiu
Municipal de Sant Fruitós de Bages a la Central de Serveis
Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals.
8.
ÀREA D’ENSENYAMENT
8.1. Admissió i reconeixement del dret d’obtenir l’ajut individual
de concurrència competitiva del 50% del cost del servei
escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells
d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle
d’educació infantil, de centres públics de l’àrea educativa
de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels
nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda
de Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge
aïllat, per al curs escolar 2020-2021.
9.
ÀREA DE JOVENTUT
9.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages per a la col·laboració en el projecte de voluntariat
europeu 2020/2021
ASSUMPTE SOBREVINGUTS
S.1. Sol·licitud pròrroga de subvenció per a la contractació
d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local 20202021 i aprovació de documentació tècnica.

1835/2020

91

802/2020

98

1838/2020

100

1864/2020

106
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
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 9 de novembre de 2020.
(exp. 1810/2020).
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.

Nº

DATA
HORA

20201545

I

EXPEDIENT

RESUM

04/11/2020
13:51

1789/2020

Denuncies de trànsit relació 20036739.

20201546

04/11/2020
13:52

2302/2019

Aprovació
de
l’acta
de
recepció
del
subministrament i instal·lació del lot 3: Mobiliari del
casal de joves Nexe

20201547

04/11/2020
16:44

1682/2020

Incompliment de l'ordenança animals.

20201548

05/11/2020
8:38

1588/2020

Decret de justificació subv. nominativa (conveni) a
ASFE per celebració 32a. Copa Bages 2020.
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2.
Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 41/2020)

05/11/2020
14:47

1810/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 9-11-2020.

20201550

05/11/2020
14:49

1614/2020

Aprovació finalització relació laboral educadora llar
infants per renúncia voluntària treballadora.

20201551

05/11/2020
14:50

1802/2020

Devolució ingrés indeguts treballadora.

20201552

05/11/2020
14:50

1692/2020

Decret d'actualització de dades de l'AMPA Llar
infants Les Oliveres al Registre municipal
d'entitats i associacions.

20201553

05/11/2020
14:51

1760/2020

Decret d'actualització de dades de l'AFA Pla del
Puig al Registre municipal d'entitats i
associacions.

20201554

05/11/2020
19:28

1698/2020

Denegació d'ajuda social per material escolar.

20201555

06/11/2020
9:09

1796/2020

Denuncies de trànsit relació 20037494.

20201556

06/11/2020
9:30

361/2020

Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la Tresoreria
Municipal del 10 de febrer al 24 de setembre de
2020, així com el reconeixement de les obligacions
resultants.

20201557

06/11/2020
10:12

1597/2020

Llicència per instal.lació de bastida C/ Albéniz, 30.

202015581

06/11/2020
10:13

1732/2020

Aprovació nòmina mes d'octubre 2020.

20201559

06/11/2020
10:24

1786/2020

Sobre accés
treballador.

20201560

06/11/2020
10:58

1694/2020

Comunicació per substitució paviment local C/
Nou, 11 bx.

20201561

06/11/2020
10:59

1702/2020

Comunicació per reforma de cuina i bany C/
Sallent, 39 4t 2a.

1

a

informació

sol·licitada

Diligència per fer constar error en el títol “proposta de decret”, sent el títol correcte “decret”
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20201549

06/11/2020
11:03

1596/2020

Llicència per escomesa subministrament nous
abonats C/ Joan Maragall, 17.

20201563

06/11/2020
11:06

1494/2020

Comunicació per substitució teules de la coberta
Carretera de Vic, 88.

20201564

06/11/2020
13:41

1443/2015

Inici del procediment per a la determinació dels
efectes dels incompliments contractuals comesos
per l’empresa contractista (Soler Global Service,
S.L.)

20201565

06/11/2020
19:04

1801/2020

Aprovació nomenament interí per programa
administrativa Serveis Econòmics i suport a RRHH
per superació procés selectiu.

20201566

06/11/2020
19:16

1463/2020

Fraccionament
de
la
liquidació
número
2020/0000002226, en concepte de llicència
d'obres.

20201567

06/11/2020
19:17

1585/2020

Llicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
Padró, 20.

202015682

06/11/2020
21:12

1801/2020

Nomenament interí per programa administrativa
Serveis Econòmics i suport a RRHH per superació
procés selectiu.

20201569

06/11/2020
21:14

2340/2019

Aprovació acta recepció d'obres Millora i reforma
de les instal·lacions d’enllumenat públic de la
urbanització de Pineda de Bages per a l’eliminació
de punts foscos (fase 2)

20201570

09/11/2020
8:28

2302/2019

Sobre l’aprovació de les factures 4755 i 4756
corresponents al contracte de subministrament i
instal·lació de mobiliari al Casal de Joves Nexe de
Sant Fruitós de Bages.

20201571

09/11/2020
8:39

1458/2020

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
novembre de 2020.

2

Diligència per fer constar que aquest decret és erroni per estar signat per persona incompetent. El
correcte és el 2020-1565.
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20201562

09/11/2020
8:44

18/2013

Aprovació diferencia sous personal subrogat
residència 2019.

20201573

09/11/2020
8:44

1672/2020

Comunicació per pavimentació de 30 metres C/ De
la Mònica, 5.

20201574

09/11/2020
8:46

1554/2020

Comunicació per actuacions vàries per adequació
local C/ Casajoana, 16.

20201575

09/11/2020
8:47

1743/2020

Comunicació per substitució enrajolat patí C/
Major, 1.

20201576

09/11/2020
8:47

1399/2020

Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
per autoconsum C/ del Pi, 9.

20201577

09/11/2020
8:48

1400/2020

Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
per autoconsum C/ del Mig, 34.

20201578

09/11/2020
8:48

1580/2020

Comunicació per reparació rajoles balcó i reforma
bany C/ Barcelona, 9 1r 1a.

20201579

09/11/2020
8:50

1582/2020

Comunicació per enrajolat terra Plaça de de la
Vila, 3.

20201580

09/11/2020
9:02

1630/2020

Comunicació per reobertura de finestres existents
i repicat de graó interior Carretera de Vic, 32
baixos.

20201581

09/11/2020
9:03

1516/2020

Sobre sol·licitud abonament hores treballador.

20201582

09/11/2020
14:28

1790/2020

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 1211-20.

20201583

09/11/2020
14:30

143/2020

Aprovació
llista
provisional
admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO TS Arquitecte/a.

20201584

09/11/2020
14:34

852/2020

Compliment ordre d'execució i arxiu expedient
abocament incontrolat al camí de Viladordis (zona
dels tres salts).

20201585

09/11/2020
14:35

912/2020

Sobre la devolució d'ingresos
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20201572

20201586

09/11/2020
15:18

458/2020

Autorització accés tècnic designat pels propietaris
a l'habitatge situat al Carrer Padró, 51

20201587

09/11/2020
20:03

1525/2020

Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.

20201588

09/11/2020
20:03

1699/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

20201589

10/11/2020
8:15

1986/2019

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (OCTUBRE 2020)

20201590

10/11/2020
8:19

82/2020

Sobre l’aprovació del reconeixement d’obligacions
i ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(novembre/2020)

20201591

10/11/2020
8:20

122/2020

Liquidació del servei de
corresponen al mes d'octubre

20201592

10/11/2020
8:22

1475/2018

Sobre l’aprovació de la segona factura
corresponent al 50 % dels honoraris de la redacció
de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la
construcció d’una comissaria de la Policia Local i
Urbanització dels Espais Exteriors.

20201593

10/11/2020
8:22

764/2020

Sobre l’aprovació de la factura núm. 317,
corresponent als treballs de compliment
substitutori necessaris per a que les parcel·les
assoleixin les condicions de l’ordenança

20201594

10/11/2020
8:23

190/2020

liquidació servei Conjunt d'Atenció domiciliària
Sad+ Teleassistència corresponent al mes
d'octubre.

20201595

10/11/2020
8:31

1832/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1832/2020 de relació de factures
número O/2020/199

20201596

10/11/2020
17:16

1373/2019

Resolució del recurs de reposició sobre ús del
despatx dels grups municipals
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teleassistència

20201597

10/11/2020
17:17

1622/2020

Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1622/2020 de
relació de factures número O/2020/177 en
concepte de quotes llicència GPS Policia Local.

20201598

10/11/2020
17:22

1737/2020

Aprovació del contracte menor del servei de
muntatge i instal·lació de l’enllumenat ornamental
nadalenc a la via pública per a la temporada de
Nadal 2020-2021, com a mesura cautelar
establerta en el Decret d’alcaldia 2020-1564 de 6
de novembre.

20201599

11/11/2020
9:43

1723/2020

Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1723/2020 de
relació de factures número O/2020/186 en
concepte de diverses assegurances

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

3.1.
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per portar a terme el Programa Treball i
Formació 2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. (exp. 1112/2020).
Primer.- Vist que en data 22 de juny de 2020 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va
publicar al DOGC la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de
maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter
Pàgina 9 de 153
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte

social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Segon.- Les subvencions que contempla aquesta convocatòria estan destinades a dur
projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles
que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi de la COVID-19 i per aquelles que
tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i
accions de formació transversal.
Tercer.- El 08-07-2020 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages signa el DECRET 20200956 acceptant la col·laboració al programa i el compromís econòmic d’abonar al Consell
Comarcal l’import de 1.500,00 per un contracte de 9 mesos. Es realitza l’autorització de
despesa a la partida d’ocupació 15.241.22709.
Quart.-. El dimecres dia 28 d’octubre la Treballadora Social d’aquest Ajuntament,
juntament amb la Cap de Serveis Social i igualtat del Consell Comarcal del Bages i el
responsable tècnic del Programa Treball i Formació 2020, realitzen les entrevistes a les
candidates i es decideix la persona a contractar pel programa.
Cinquè.- El dia 9 de novembre, el Consell Comarcal de Bages, per correu electrònic,
comunica que la persona contractada haurà de començar a treballar el dia 1 de desembre
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sisè.- El dia 9 de novembre, el Consell Comarcal del Bages, ens fan arribar per correu
electrònic el conveni de col·laboració per tal d’aprovar el seu contingut (ANNEX). Un cop
aprovat, ens faran arribar el document a través de la plataforma Via Firma per la seva
signatura.

PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per portar a terme els projectes presentats a la
convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació 2020, que preveu el decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la covid-19.
SEGON.- Comunicar l’aprovació del Conveni de Col·laboració al Consell Comarcal del
Bages.
TERCER.- En data 7 de juliol de 2020 es realitza autorització de despesa amb número
d’operació 220200008309 de 1.500€ per tal de poder col·laborar en el Projecte Treball i
Formació 2020 del Consell Comarcal del Bages.
QUART- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria i a l’Àrea de
RRHH.
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S’ACORDA:

CINQUÈ- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant 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.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER PORTAR A TERME ELS
PROJECTES PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA TREBALL I
FORMACIÓ 2020, QUE PREVEU EL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE
MESURES URGENTS COMPLEMENTARIES EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA,
AJUTS DE CARÀCTER SOCIAL, CONTRACTACIÓ I MOBILITAT PER FER FRONT A
LA COVID-19.

I de l’altra part, l’Il·lma Sra. Àdria Mazcuñan Claret, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les
competències que li atribueix la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistit en
aquest acte pel Sr. Josep González Ballesteros, secretari d’aquest Ajuntament.
En la condició que intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes

MANIFESTEN
1. Que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual

s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, correspon a
les comarques prestar assistència tècnica als municipis, tenint en compte les seves
necessitats.
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D’una part l’Il·lma. Sra. Estefania Torrente Guerrero, com a Presidenta del Consell
Comarcal del Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les
competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistida en
aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno Garcia, secretària d’aquest Consell Comarcal.

2. Que l’Estratègia Europea d’Ocupació i les directrius i recomanacions del Consell de la
Unió Europea tenen com a finalitat, entre d’altres, assolir la plena ocupació, la millora
de la qualitat i la productivitat dels llocs de treball, i el reforç de la cohesió i la inclusió
social.

3. Que en el DOGC del 22 de juny de 2020 es va publicar la Resolució TSF/1419/2020,
de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID19.
4. Que a l’Annex 2 de l’esmentada Resolució s’especifica la distribució territorial dels
contractes de treball previstos per línies de col·lectius: Línia COVID (adreçada a les
persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació no ocupades –DONO- a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs); Línia
PANP-COVID (adreçada a les persones adreçada a persones en risc de caure en
situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi
ni ajuts).
5. Que en l’esmentat Annex s’informa que el Consell Comarcal del Bages té preassignats
un total de 14 contractes: 7 per la Línia PANP, i 7 per la Línia PANP-COVID.
6. Que en el marc de les seves competències, el Consell Comarcal ha proposat als
ajuntaments de la comarca, a excepció de Manresa ja que pot fer la sol·licitud
directament al SOC, que participin de forma directa en la implementació dels projectes
que presentarà el Consell Comarcal, adherint-se a algun dels 2 projectes que s’han
proposat:
1 Suport al personal tècnic dels Serveis de Protecció civil
Perfil del lloc de treball: Ajudant no titulat . Grup de cotització: 4.
Les competències i la responsabilitat del projecte recau a l’Àrea de Territori i Mobilitat.
Protecció civil. Aquestes competències són específicament:
−
−
−
−
−
−

Elaboració i implantació de plans de protecció civil.
Elaboració de protocols d’actuació.
Elaboració d’informes tècnics de plans d’autoprotecció.
Realització de simulacres.
Manteniment i actualització del catàleg de recursos i cartografia comarcal sobre
riscos, recursos i elements vulnerables existents al territori.
Suport tècnic en emergències d’abast de protecció civil (nevades, incendis
forestals…).
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-

−
−

Coordinació amb altres agents implicats en la protecció civil.
Promoció d’actuacions d’interès per a la protecció civil comarcal.

Les competències especificades queden establertes en el Conveni de cooperació i
delegació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca del Bages, que és el marc de referència de l’acció comarcal,
aprovat el 2007, i actualment encara en vigor.
En el marc d’aquestes competències, les persones contractades que participin en el
projecte desenvoluparan les tasques següents:
a. Col·laborar en l'elaboració i manteniment dels plans de protecció civil municipals.
b. Col·laborar en la realització de campanyes d'informació i divulgació a la població
afectada pels diferents riscos, complint amb les directrius donades per l'Ajuntament
i pel Consell Comarcal.
c. Col·laborar en la gestió municipal d’emergències (suport en acollides, provisió de
recursos, informació a població, ...) sempre coordinats pel servei que correspongui,
realitzant tasques de baix risc, i sempre dintre de l’horari laboral estipulat al
contracte laboral.
d. Divulgar i promoure el civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics
(transports públics, parcs i jardins, carrers comercials, etc.).
e. Facilitar informació d'interès pràctic (adreces, situació dels transports públics,
telèfons públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i
altres organitzacions o institucions ubicades a la seva àrea geogràfica de treball.
f. Realitzar accions de divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d'espais
públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci
un ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via pública.
g. Comunicar als responsables pertinents l'ús deficitari d'equipaments i instal·lacions
perquè es faci la seva reparació o substitució.
2 Suport al personal tècnic dels Serveis Socials Bàsics, Dona i Polítiques d’Igualtat.
Perfil del lloc de treball: Auxiliars administratius/ves amb i sense atenció al públic. Grup de
cotització: 7.
Les competències i la responsabilitat del projecte recau a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics.
Aquestes competències es desenvolupen per aplicació del contracte programa 2016-2019
per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració entre el departament de Treball, afers
socials i famílies i el Consell Comarcal en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, així com en els diferents Conveni marc de
col•laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000
habitants de la comarca, per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i
polítiques d’igualtat 2016-2019, actualment prorrogat.
En el marc d’aquestes competències, les persones contractades que participin en el
projecte desenvoluparan les tasques següents:
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-

a. Col·laborar en gestions administratives relacionades amb els diferents serveis que es
presten a nivell municipal i comarcal:
− Servei d’atenció a persones amb dependència
− Servei d’atenció domiciliària
− Servei de teleassistència
− Serveis adreçats a la família i en especial als infants, adolescents i joves, que
prioritza la cobertura de les necessitats bàsiques, de prevenció i intervenció
des del marc familiar, escolar i del lleure
− Serveis adreçats a les persones grans que necessitin un suport per continuar
vivint a casa amb qualitat de vida.
b. Col·laborar en les gestions administratives que es deriven de la tramitació de
prestacions i ajuts.
c.

Atenció telefònica i presencial. Oferir informació a les persones amb relació als drets i
els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

d. Altres tasques de suport administratiu relacionades amb el servei: arxiu de
documentació, concertació de visites i cites prèvies al servei, etc.

7. Que hi ha 12 ajuntaments de la comarca que s’han compromès a participar en els
projectes proposats pel Consell Comarcal i que en total es preveu la contractació
de 14 persones: 7 de la Línia COVID i 7 de la Línia PANP-COVID. Distribuïdes de
la següent manera: en el projecte de Serveis Socials hi haurà 3 persones
contractades de la línia COVID i 4 persones de la línia PANP-COVID; i en el
Projecte de protecció civil hi haurà 4 persones contractades de la línia COVID i 3
persones de la línia PANP-COVID.

9. Que els ajuntaments que han participat en els projectes es van comprometre, un
cop arribi la Resolució del SOC, a signar un conveni de col·laboració amb el Consell
i a emetre un certificat del/de la secretari/ària i/o interventor/a de l’administració
local on es faci constar la disposició pressupostària per al finançament dels
compromisos adquirits i de les despeses no subvencionables pel SOC, amb
indicació de les partides pressupostàries corresponents.
10. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en data 9 d’octubre de 2020, ha resolt
atorgar al Consell Comarcal del Bages una subvenció total de 203.611,38€ per a
la realització de les accions del programa Treball i Formació, que preveu el Decret
llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la
COVID-19, amb núm. expedient SOC053/20/000057. Les accions preveuen la
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8. Que per decret de presidència núm. 203/20 de 9 de juliol, el Consell Comarcal es
va acollir a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació i demanar la totalitat dels contractes
preassignats.

contractació de 14 persones, de les quals 7 persones són de la línia COVID i 7
persones són de la línia PANP-COVID.
11. Que per decret de presidència, núm. 453/20 de 16 d’octubre de 2020, el Consell
Comarcal ha acceptat la subvenció destinada a la realització de les accions de la
convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació COVID-19.
12. Que és necessari la formalització d’un conveni entre les dues administracions,
Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal
d’establir i concretar les accions que cal realitzar en el marc d’aquest projecte, així
com les condicions i terminis per portar-les a terme.
Es per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc
establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques segons
els següents:

PACTES
Primer.- Objecte del Conveni

Expedient / Línia

Denominació
projecte

del

Línia
COVID.
Expedient: 2020COVID-9-SPOO00057

Suport al personal
tècnic dels Serveis
Socials Bàsics, Dona
i Polítiques d’Igualtat

Àmbit
de
competències
comarcals
d’actuació

Serveis
Bàsics

les

Socials

Nombre
de
treballadors/es
adscrits/es
a
l’àmbit municipal

Durada
mesos

1

9

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Bages
El Consell Comarcal assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions següents:
a. El Consell Comarcal del Bages contractarà els treballadors i treballadores que li
siguin assignats pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Resolució
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L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal de regular el règim d’execució i
finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria
extraordinària del Programa Treball i Formació COVID-19, que promou el Servei
d’Ocupació de Catalunya, que s’indiquen a continuació:

d’atorgament. L’horari de treball serà de 37,5 hores setmanals i sota l’empara del
Conveni Col·lectiu d’aplicació del Consell Comarcal del Bages. Pel que fa a la
retribució salarial, el Consell s’acollirà a l’Acord retributiu signat pel SOC i els
principals agents econòmics i socials el qual estableix la retribució de les persones
participants en el Programa i fixa un mòdul econòmic que inclou 1.000 euros bruts
de salari mensual. La contractació laboral de les persones participants serà per
desenvolupar treballs d’interès públic i caràcter social.
b. El Consell Comarcal contractarà les accions formatives informarà als i les
participants de les accions adreçades al desenvolupament de les activitats
formatives transversals amb caràcter obligatori i de les accions d’experiència
laboral que es portaran a terme durant el seu contracte laboral. La formació
comptarà com a treball efectiu dins de la jornada del contracte de treball. A efectes
de la subvenció s’estableix una durada mínima de 60 hores formatives.
c. El Consell Comarcal, conjuntament amb l’Ajuntament, portarà a terme la selecció
del personal mitjançant oferta de treball a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació
de Catalunya a Manresa. La selecció de les persones participants es farà d’entre
les persones inscrites com a desocupades que compleixin els requisits de la
convocatòria i que siguin derivades des de l’Oficina de Treball.

e. El Consell Comarcal dirigirà i executarà el Programa que fonamenta la concessió
de la subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de
Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió
o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions
estipulades a les Bases reguladores de la convocatòria extraordinària 2020 del
Programa Treball i Formació.
f.

El Consell Comarcal comunicarà a l’Ajuntament la persona encarregada de dur a
terme la direcció de la persona contractada, que sempre serà personal del Consell
Comarcal, en tant, que n’és l’ens contractant.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions següents:
a. Acollir les persones participants a les seves instal·lacions, aportar el material i eines
necessàries per portar a terme el suport als projectes objecte de col·laboració a
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d. El Consell Comarcal contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil
per les persones participants del Programa Treball i Formació que abastarà tot el
període d’execució del projecte tant durant la formació, com en l’experiència laboral
a més de les incidències in itinere.

excepció d’allò que correspongui en matèria de riscos laborals, que correspon al
Consell Comarcal del Bages.
b. Nomenar una persona responsable que farà d’interlocutor/a amb el Consell
Comarcal. Al finalitzar el període de contractació l’Ajuntament col·laborarà en la
realització d’una memòria descriptiva i valorativa de l’execució del projecte.
c. Abonar al Consell Comarcal del Bages, en el termini d’un mes a comptar des de la
recepció de la liquidació econòmica emesa pel Consell Comarcal, la quantitat de
1.500,00€ per cada contracte de 9 mesos, en concepte de despeses de gestió.
Les despeses de gestió que assumeix el Consell Comarcal que no estan
subvencionades pel SOC i que es finançaran amb les quantitats aportades per
cada ajuntament i per altres organismes contemplen:

−
−
−
−
−

l’ import de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil
les despeses de formació en riscos laborals i/o revisió mèdica inicial
la indumentària i proteccions individuals del/s treballador/s
les despeses de desplaçaments que es puguin realitzar pels treballadors
contractats
les indemnitzacions per finalització del contracte dels treballadors
la tramitació administrativa de la sol·licitud davant el SOC i de la justificació
tècnica i econòmica
la gestió de nòmines i tràmits relacionats amb la gestió de recursos humans
les despeses salarials del personal del Consell dedicat al projecte que
efectuarà tasques de coordinació i tutorització de les persones contractades
els imports corresponents a possibles baixes laborals o a revocacions de la
subvenció atorgada per incompliment d’assistència dels participants a les
hores de formació obligatòries

d. Col·laborar amb el Consell Comarcal en totes les actuacions de control que efectuí
el SOC.
e. Avançar al Consell Comarcal del Bages, si aquest així li ho sol·licita per demora
del SOC en el pagament de la subvenció, les quantitats necessàries per fer front al
pagament de les nòmines i les quotes patronals a la Seguretat Social de les
persones contractades. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el
Consell rebi l’import de la subvenció del Programa, compensarà a l’Ajuntament per
l’import avançat
f.

Emetre un certificat del/de la secretari/ària i/o interventor/a on es faci constar la
disposició pressupostària per al finançament dels compromisos adquirits i de les
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−
−
−
−

despeses no subvencionables pel SOC, amb indicació de les partides
pressupostàries corresponents.

Quart.- Comissió de seguiment
Les parts signants del conveni designen com a representants que vetllaran pel
desenvolupament i execució correctes d’allò disposat en aquest conveni a: el/la Cap
tècnic/a de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, el/la
tècnic/a coordinador/a de suport del programa i la Tècnica de serveis socials de
l’Ajuntament.

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència una vegada signat per totes les parts i tindrà
vigència fins a la finalització de l’execució de les accions previstes, el 31 d’agost de 2021,
i com a data límit fins la data establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya per justificar
totes les accions de l’actuació, el 31 d’octubre de 2021.

Sisè.- Extinció del conveni
El conveni es revisarà en la forma i abast que la legislació aplicable disposi en cada
moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari
o quan així ho acordin les parts de manera conjunta.

El conveni s’extingirà de forma anticipada al termini de finalització de la seva vigència:
−
−
−

Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del
present conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti el compliment del
seu objecte.
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels
signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de
Seguiment, d’acord amb el procediment establert a l’article 51 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Setè.- Protecció de dades personals.
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Correspondrà a la Presidència del Consell Comarcal definir la proposta del procediment i
determinació dels efectes que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o anticipada
del mateix, així com la proposta del procediment per a dur-la a terme.

Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions que es prevegin
a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
de drets digitals, i el Reglament 679/2016, de 27 d’abril de 2016. Igualment les parts
signants, quan s’escaigui, s’obliguen a implementar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al
Reglament de mesures de seguretat, aprovat per RD 994/1999, d’11 de juny, d’acord amb
el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades
personals objecte de tractament.

Vuitè .- Publicitat i difusió
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat. S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que
preveu la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

Novè .- Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és l’establert al
Capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes per acord
de les parts i, quan la situació ho faci necessari, les parts poden acollir-se als tribunals de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

4.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

4.1.
Adjudicació del contracte de servei de riscos laborals de l’ Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages (exp. 891/2020).
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Sentit de l’acord:

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 5 d’octubre de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, pluralitat de criteris d’adjudicació i tramitació ordinària pel servei de riscos
laborals de Sant Fruitós de Bages. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del
contractant per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, i durant el
termini de presentació, que va finalitzar el 22 d’octubre de 2020, es va presentar la següent
oferta, d’acord amb el certificat obrant en l’expedient:

3.- Que en aquest sentit la mesa de contractació va acordar:
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2.- Que en data 28 d’octubre de 2020, es va portar a terme la reunió de la mesa de
contractació d’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) i 3 (documentació
relativa als criteris avaluables de forma automàtica) presentats per part dels licitadors (
s’adjunta en annex), amb el següent resultat:

“Primer. Proposar la classificació en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses
pel procediment de contractació per del servei de prevenció de riscos laborals de l’
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
1. Eix Prevenció, S.L.
2. Mumby 2004, S.L.
3. Etegma 2000, S.L.
Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte d’obres
de
referència a favor de l’ empresa EIX PREVENCIÓ, S.L. amb CIF B-63735989 per l’import
de 2.583,75€/anuals (IVA exclòs), amb 542,59 €/anuals corresponents a l’import de l’IVA,
sent un total de 3.126,34€/anuals (IVA inclòs) corresponents a les especialitat tècnica i
vigilància de la salut, així com per un import de 37€/unitat (Exempt d’IVA) per revisió
mèdica (que inclou revisió i analítica) un vegada presentada la documentació prèvia a
l’adjudicació de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el PCAP.”
4.- Que en data 2 de novembre de 2020, la instructora del procediment va requerir a
l’empresa Eix Prevenció, S.L. perquè presentés la garantia definitiva, la qual es va
presentar en data 3 de novembre de 2020, mitjançant transferència bancaria per import de
129,18 €. La resta de condicions de solvència econòmica i tècnica així com el compliment
de les obligacions amb l’AEAT i Seguretat social, han quedat acreditades amb les dades
que consten en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), la certificació de la
qual s’ha incorporat a l’expedient.

6.- 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
ACORDS:
Primer. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses:
1. Eix Prevenció, S.L.
2. Mumby 2004, S.L.
3. Etegma 2000, S.L.
Segon. Adjudicar el servei de riscos laborals de l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a
l’empresa Eix Prevenció, S.L., CIF B-63735989, per l’import de 2.583,75€/anuals (IVA
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5.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 13.920.22706 “
Despesa prevenció de riscos laborals”.

exclòs), més 542,59 €/anuals corresponents a l’import de l’IVA, sent un total de 3.126,34
€/anuals (IVA inclòs) corresponents a les especialitat tècnica i vigilància de la salut, així
com per un import de 37€/unitat (exempt d’IVA) per revisió mèdica (que inclou revisió i
analítica) i resta de contingut que integra la seva oferta.
Tercer. Aprovar la despesa del contracte pels imports que s’indiquen en el punt anterior,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.920.22706 “ Despesa prevenció de riscos
laborals”, si bé condicionant a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació
corresponent a les anualitats 2021 i 2022.
-

Any 2020: 521,05 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal del 2020 (2
mesos)
Any 2021: 3.126,34 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal del 2021
(12 mesos)
Any 2022: 2.605,28 € ( IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal del 2022
(10 mesos)

Quart. Requerir a l’empresa Eix Prevenció, S.L. per tal de procedir a la formalització del
contracte, en document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del
procediment.
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic
de contractes.

Setè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret.
Annex 1: Acta de la mesa de contractació 28 d’octubre de 2020
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Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als Serveis tècnics i a
Intervenció-Tresoreria.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
4.2.
Aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per la
selecció, mitjançant oposició, per la creació d’una borsa d’administratius/ves amb
caràcter d’urgència. ( exp. 1815/2020).
Primer.- Vist que actualment no resten candidats no incorporats a cap borsa de
treballadors d’administratius/administratives.
Segon.- Vist la provisió de la regidora de Recursos Humans en la qual es fa necessària la
creació d’una nova borsa per cobrir presents i futures necessitats que puguin sorgir.

Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per la selecció, mitjançant
oposició, del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’administratius/ves, mitjançant
procediment d’urgència.
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Tercer.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i
concurrència de les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball, de conformitat
amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per el
que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els articles del 6 a 8 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la
web municipal.
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.

-

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL D’ADMINISTRATIUS/VES D’URGÈNCIA, PER COBRIR VARIS LLOCS DE
TREBALL, DE QUALSEVOL ÀMBIT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball d’administratius/ves,
per a donar cobertura urgent a varis llocs de treball per diverses necessitats organitzatives,
i possibles necessitats futures, d’acord amb el que estableix l’article 94 i següents del
Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, articles 10.2 i 55 i següents de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat
per la Llei 5/15, de 30 d’octubre.
Actualment l’última borsa vigent només hi ha un candidat el qual s’incorporarà a treballar
properament, pel que és necessari i urgent engegar els tràmits oportuns per tenir una borsa
de treball vigent amb candidats disponibles per futures necessitats.
Segona.- Funcions.
Executar amb autonomia tasques administratives de qualsevol àmbit de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, per donar un bon servei i garantir el correcte funcionament del
mateix.
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Primera.- Objecte.

Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció.
Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment del
nomenament, els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres
estats.
b) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat del servei per resolució disciplinària ferma de qualsevol
administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques.
e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en l’article
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les
administracions públiques.
f) Estar en possessió del títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau
superior, FPII) o titulació equivalent.
g) Acreditar el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas de
no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de llengua
catalana.

4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en el
registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents:
a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
b) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat f) de
la base tercera.
c) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua
catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la secretaria de
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Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies.

política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de quedar exempt de
la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana.
d) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment
de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no
siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part
en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol
caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de
fer constar a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una
bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició
d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica
com fer l’ingrés al caixer.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal,
en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu).
En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus
i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no acabi
el termini de presentació d’instàncies.

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim d’un
mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, del termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/de les
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i
l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.
Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 5 dies hàbils per a
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error.

Pàgina 29 de 153
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: AQHRMKPXJ3CAHA9LDZJLYCNN5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 153

Cinquena.- Llistat d’admesos i exclosos.

Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error
imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.
Sisena.- Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador estarà format per:
-

President, o llur suplent.

-

Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra administració
local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de
treball de la convocatòria, o llurs suplents.

-

Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.

El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls sotmeti
relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà constar a
l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva actuació a
prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de
l’òrgan de selecció.
El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò
no previst a les bases.
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Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran
recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de la
Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència als
temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la informació
que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén als/les
assessors/es.
En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les peticions
sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els dubtes sobre la
capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies de la plaça
convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració
multiprofessional competents.
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.
FASE D’OPOSICIÓ.
1.- PROVA DE CONEIXEMENTS
Prova teòrica:
Consistirà en respondre una o més preguntes teòriques a proposta del Tribunal, de
caràcter eliminatori, que versarà sobre el temari general que s’especifica a l’annex 1.

Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una puntuació
mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del
procés selectiu.
Prova pràctica:
Consistirà en respondre un dels dos casos pràctics a proposta del Tribunal, de caràcter
eliminatori.
El tribunal pot disposar que cada aspirant o algun dels aspirants llegeixin el seu exercici i
li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.
Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una puntuació
mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del
procés selectiu.
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El tribunal pot disposar que cada aspirant o algun dels aspirants llegeixin el seu exercici i
li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

2.- PROVA DE CATALÀ
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i a la pàgina web
municipal.
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu.
Vuitena.- Llista d’aprovats
Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que formen
part de la borsa de treball, per ordre de puntuació.
Novena.- Funcionament de la borsa de treball.
El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal podrà
proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l.

El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa,
restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es
produeixi la necessitat de nomenament temporal per a una plaça d’administratiu/va de la
Corporació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins
a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat.
La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent
en l’ordre.
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens facilita,
no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es cridarà al
següent candidat de la llista.
La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic,
d’acord amb els següents supòsits:
Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de
puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona quedarà en
situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a
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Els/les candidats/ates que formin part de la present borsa passaran a ampliar la borsa
actualment vigent.

tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s’hi
de nou.
Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball,
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
Desena.- Presentació de documentació.
Els/les candidats/es proposats/ades per ser nomenats/ades, hauran d’aportar, els
documents originals acreditatius de condicions de capacitat i dels requisits exigits que es
detallen a la base tercera de la convocatòria, quan se’ls requereixi.
Onzena.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.
Dotzena.- Taula d’avaluació documental.

Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions.
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en
el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de
la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
ANNEX 1
TEMARI GENERAL
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Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin les
proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del tribunal.
La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 1 any
després de la vigència d’aquesta.

1.- L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament:
concepte i classes de reglaments. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements.
El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració.
2.- L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci
administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte
administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret,
anul·labilitat.
3.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment
administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació,
ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.
4.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu.
Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del
contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
5.- El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans
necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l’organització i competències
municipals. Règims municipals especials. L’organització comarcal de Catalunya. La
província. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
6.- L’execució del contracte d’obres. Comprovació i replanteig. Certificacions i liquidacions.
Recepció. Modificats i complementaris. Especialitat de les obres d’urbanització.

8.- Règim de delegacions entre òrgans municipals. L’advocació. La delegació de signatura.
9.- Recursos contra els actes dels òrgans municipals. Règim de recursos que correspon a
cadascuna de les disposicions o actes. La seva consignació en actes, notificacions i
publicacions.
10.- El registre de l’Ajuntament. Règim de funcionament. Els subjectes obligats a
relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics.
11.- Inventari municipal del béns, contingut, aprovació, comprovació, actualització i
rectificació. Competències.
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7.- Els òrgans col·legiats municipals. El Ple composició i funcionament. La Junta de Govern
Local composició i funcionament. Les Resolucions de l’Alcalde.

12.- Inscripció al registre de la propietat dels immobles municipals. Títols inscripcions.
Coordinació entre l’inventari municipal del béns i registre propietat. Coordinació entre
cadastre i registre propietat.
13.- Les funcions públiques reservades als funcionaris d’administració local d’habilitació
nacional. Contingut, funcions i reserva a cadascun dels llocs de treball.
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.

4.3.
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per la creació
d’una borsa de treball d’educadors/es de la llar d’infants, procediment d’urgència.
(exp. 1797/2020).
Primer.- La borsa de treball vigent d’educadors/es no hi ha cap candidata disponible i hi
ha la necessitat urgent de crear-ne una de nova per poder cobrir les necessitats actuals i
futures que hi puguin haver.

Tercer.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i
concurrència de les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball, de conformitat
amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per el
que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els articles del 6 a 8 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
Quart.- 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
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Segon.- Donat que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat.

-

Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

S’ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases reguladores i convocatòria d’un procés selectiu mitjançant
oposició, per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es de la Llar d’Infants,
procediment d’urgència.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la
web municipal.
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.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFATS (personal laboral i funcionari),
procediment d’urgència.
Primera.- Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball d’educadors/es de la
llar d’infants, tant de personal laboral com funcionari, per a donar cobertura urgent a
necessitats organitzatives, i possibles necessitats futures, d’acord amb el que estableix
l’article 94 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, articles 10.2 i 55 i següents de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per la Llei 5/15, de 30 d’octubre.
Pàgina 36 de 153
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: AQHRMKPXJ3CAHA9LDZJLYCNN5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 153

-

Segona.- Funcions.

-

-

-

Elaborar, juntament amb el lloc de treball de la Directora, la Programació General
del curs i la Memòria Anual.
Atendre i informar als familiars dels infants en relació al desenvolupament integral
del mateix i les possibles problemàtiques que es puguin presentar.
Rebre els infants que arriben a la llar, preparant-los per a les diverses activitats, i
vetllar per a la seva seguretat física i afectiva.
Atendre les necessitats fisiològiques i d’higiene dels infants (canviar bolquers,
donar àpats, vestir-los, rentar-los, etc.), ensenyant-los a tenir cura de si mateixos.
Mantenir en òptimes condicions higièniques els espais i materials utilitzats pels
infants.
Fer el seguiment de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge adquirit i
observar el nivell evolutiu dels nens individualment.
Introduir els hàbits de control relatius a les necessitat fisiològiques dels infants, així
com tenir cura de la seva higiene, ensenyant-los a tenir cura de si mateixos en
aquest àmbit.
Realitzar informes pedagògics i memòries sobre l’evolució dels infants, a partir
d’observacions individuals, entrevistes, .....
Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar
actituds positives, desenvolupar la personalitat de cada alumne/a així com la
psicomotricitat.
Informar i orientar als pares i les mares sobre l’evolució de cadascun dels seus fills.
Realitzar tasques d’educació en hàbits d’alimentació.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció.
Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment del
nomenament, els requisits següents:
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Les tasques associades al lloc de treball d’educador/a de la llar d’infants municipal, segons
el Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, són, en general les següents:

h) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres
estats.
i) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
j) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa.
k) No haver estat separat del servei per resolució disciplinària ferma de qualsevol
administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques.
l) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en l’article
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les
administracions públiques.
m) Estar en possessió del títol de Formació professional de segon grau, especialitat
d’Educació infantil, cicle formatiu de grau superior especialitat d’educació infantil o
equivalent, o Diplomatura de mestre especialitat en educació infantil.
n) Acreditar el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas de
no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de llengua
catalana.
Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies.

e) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir
la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
f) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat f) de
la base tercera.
g) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua
catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la secretaria de
política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de quedar exempt de
la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana.
h) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment
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4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en el
registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents:

de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no
siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part
en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol
caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de
fer constar a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una
bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició
d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica
com fer l’ingrés al caixer.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal,
en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu).
En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus
i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no acabi
el termini de presentació d’instàncies.

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim d’un
mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, el termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/de les
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i
l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.
Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 8 dies hàbils per a
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error
imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
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Cinquena.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es.

Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.
Sisena.- Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador estarà format per:
-

President, o llur suplent.

-

Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra administració
local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de
treball de la convocatòria, o llurs suplents.

-

Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.

El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls sotmeti
relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà constar a
l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva actuació a
prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de
l’òrgan de selecció.
El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò
no previst a les bases.
Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència als
temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la informació
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Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran
recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de la
Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén als/les
assessors/es.
En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les peticions
sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els dubtes sobre la
capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies de la plaça
convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració
multiprofessional competents.
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.
FASE D’OPOSICIÓ.
1.- PROVA DE CONEIXEMENTS
Prova teòrica-pràctica:
Consistirà en respondre una o més preguntes teòriques-pràctiques a proposta del Tribunal,
de caràcter eliminatori, que versarà sobre les tasques que s’especifiquen a la base segona.
El tribunal pot disposar que cada aspirant o algun dels aspirants llegeixin el seu exercici i
li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

2.- PROVA DE CATALÀ
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i a la pàgina web
municipal.
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu.
3.- ENTREVISTA PERSONAL
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Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una puntuació
mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del
procés selectiu.

Per assegurar l’objectivitat i la racionalitat del procés selectiu es realitzarà una entrevista
personal que constarà de l’exposició curricular per part dels candidats.
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions
vinculades a les funcions a desenvolupar, a l’experiència, formació i condicions dels/les
aspirants. La qualificació màxima a atorgar en aquesta prova serà de 2 punts i no serà
eliminatòria.
Vuitena.- Llista d’aprovats
Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que formen
part de la borsa de treball, per ordre de puntuació.
Novena.- Funcionament de la borsa de treball.
El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal podrà
proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l.

El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa,
restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es
produeixi la necessitat de nomenament o contractació temporal per a una plaça
d’educador/a de la llar d’infants municipal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys.
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia,
al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la
Corporació a la crida del següent en l’ordre.
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens facilita,
no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es cridarà al
següent candidat de la llista.
La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic,
d’acord amb els següents supòsits:
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Els/les candidats/ates que formin part de la present borsa passaran a ampliar la borsa
actualment vigent.

Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de
puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona quedarà en
situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a
tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s’hi
de nou.
Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball,
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
Desena.- Presentació de documentació.
Els/les candidats/es proposats/ades per ser nomenats/ades o contractats interinament o
temporalment, respectivament, hauran d’aportar, els documents originals acreditatius de
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la
convocatòria, quan se’ls requereixi.
Onzena.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.

Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin les
proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del tribunal.
La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 1 any
després de la vigència d’aquesta.
Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions.
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en
el termini de dos mesos.
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Dotzena.- Taula d’avaluació documental.

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.

5.

ÀREA DE SEGURETAT

5.1.
Resolució desestimant les al·legacions presentada pel conductor del vehicle
amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial. (exp. 1439/2020).

Expedient WTP: 2000000167
Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art. 94.2A 34 RGC / ESTACIONAR EN UN CARRIL O PART DE LA VIA
RESERVAT EXCLUSIVAMENT PER A LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS
USUARIS
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
següents:
-Sol·licitud 20207554
“Som un taller de reparació de vehicle industrial, vehicles de gran tonatge i el dia
1/09/2020 la Policia Local de Sant Fruitós de Bages va procedir a sancionar 2 vehicles,
que es trobaven aparcats a C/ RSOS DE PEGUERA, mateix carrer on nostres tenim les
nostres instal·lacions. Aquest vehicles són propietat de clients de la nostra empresa i
estaven pendents de ser recollits pels seus propietaris. En aquelles dates, i degut a
l’incendi d’unes empreses properes a les nostres instal·lacions, es van tallar alguns carrer
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1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB AD3028) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.

a la circulació i l’aparcament de vehicles es va veure incrementat, amb la dificultat de
gestionar aquest aparcament i en èpoques d’estiu en què el volum de feina el tenim
incrementat, dificultava la ubicació dels vehicles.
Per aquest motiu sol·licitem la anul·lació d’aquesta sanció deguda a la situació
extraordinària que es va donar i que no ens va permetre tenir el nostre funcionament
normal ni poder ubicar els vehicles dels nostres clients quan a dins del taller estava ple”

2. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula la proposta de resolució en els següents termes:
L’agent amb TIP 1081, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta a
l’expedient, va emetre l’informe 277/2020, de data 05 de novembre 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.
La persona recurrent no presenta cap argument de força major (tipus emergència sanitària,
defunció, etc) per a justificar la infracció del Reglament General de Circulació.
Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció de
veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats no han
estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació.

- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar, 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 2000000167, i imposar la sanció de multa de 80
euros que en el mateix es fa constar.
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
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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:

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

(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:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
_X_ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

5.2.
Resolució estimant les al·legacions presentada pel conductor del vehicle
amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial. (exp. 1393/2020).
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB AD2804) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2000000161
Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art. 94.2A 34 RGC / ESTACIONAR EN UN CARRIL O PART DE LA VIA
RESERVAT EXCLUSIVAMENT PER A LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS
USUARIS
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
següents:
-Sol·licitud 2019-E-RC-3012
“En el moment de la denuncia el vehicle estava estacionat al davant de la parcel·la
nº15 del C/ Camí Vell de Sant Fruitós (Pineda), que es el domicili on vivim amb el meu
que és el titular d ela targeta d’aparcament per a persones amb disminució que s’adjunta
amb D.N.I del meu pare. Aquesta targeta estava col·locada en el parabrises del vehicle,
entenem que amb la poca llum de l’hora l’agent no la va veure.
El motiu de l’estacionament es el trasllat del meu pare a l’hospital, acte lent i
dificultós el que fa que el vehicle hagi d’estar una estona estacionat al davant de la porta”
2. A proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, les al·legacions presentades pel
conductor del vehicle denunciat, es considera acceptar les al·legacions formulades en tant
que les proves i les explicacions aportades són raonables per entendre la circumstància
especial que va tenir lloc.
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents

Primer.- Estimar, en acord amb la fonamentació donada anteriorment, les al·legacions
presentades per la persona denunciada, corresponent a l’expedient sancionador amb
número 2000000161, i anul·lar la sanció de multa de 80 euros que en el mateix es fa
constar.
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.
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ACORDS:

-

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.

5.3.
Resolució desestimant les al·legacions presentada pel conductor del vehicle
amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial. (exp. 1662/2020)
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB AD2931) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.

En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
següents:
-Sol·licitud 20207554
”És cert que deixo el cotxe estacionat al pit lane i soc coneixedor que és motiu de sanció
i molèstia de fet ho defenso i no ho he fet mai.
Aquesta vegada vaig tenir un fet sobrevingut que em va fer prendre aquesta decisió i és
la següent:
Em truquen de l’escola a la meva feina durant el meu horari laboral que acaba a las 19h
que si puc anar a recollir el meu *** de *** el motiu és que ha tingut una discussió amb un
nen d’una altra classe i l’ha amenaçat que l’espera a la sortida de l’escola per picar-lo, el
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Expedient WTP: 2000000231
Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art.154.1 RGC / NO OBEÏR SENYAL VERTICAL D’ESTACIONAMENT
PROHIBIT

nen surt a les 17:30h. I el que faig és sortir tan ràpid com puc del meu lloc de treball per
recollir el meu fill i evitar incidents. Tan punt arribo a l’escola a les 17:40, aparco al pit
lane i vaig corrents a solucionar el problema (sortosament no va anar a més). En 15
minuts vaig tornar a recollir i treure el cotxe del pit lane.
Em sap greu però ho tornaria a fer si considereu que no és motiu suficient pagaré la multa
sense problemes”:
2. L’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 1083, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta a
l’expedient, va emetre l’informe 281/2020, de data 04 de novembre 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.
La persona recurrent no aporta cap tipus de justificació evident que demostri la necessitat
de realitzar la infracció, per la qual cosa va ser denunciada d’acord amb l’article
d’infraccions regulada per ordenança municipal 154.1.
Atès allò establert a l’article 14 del RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, relatiu a la presumpció de
veracitat a les denuncies formulades pels agent de l’autoritat, i que el fets imputats no han
estats desvirtuats en l’escrit d’al·legacions, es proposa la seva desestimació.

- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar, 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 2000000231, i imposar la sanció de multa de 80
euros que en el mateix es fa constar.
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
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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:

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
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
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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.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

6.1.
Adjudicació del contracte de les obres de millora del clavegueram al
polígon industrial ( fase 3A de l’actuació 2 de l’ avanç del pla director).
(exp.
1324/2020).

2. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, i durant el termini de presentació, que va finalitzar
el 05/10/2020, es van presentar les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en
l’expedient:
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1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de setembre de 2020 va aprovar
l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació urgent pel contracte de les
obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre ( fase 3A de l’actuació
2 de l’ avanç del pla director).

En data 29 d’octubre del 2020, l’enginyer municipal , Sr. Aleix Cervantes López va
emetre informe en relació a la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant
judici de valor, i del qual en resulta la següent puntuació total:

D’ acord amb el previst en l’apartat VII “ criteris d’adjudicació” dels plecs de clàusules
administratives particulars, es va acordar excloure a les següents empreses, atès que
no van assolir la puntuació mínim a de 15 punts establerta en el citat apartat:
- Infraestructures Trade, S.L.
- Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
- Iseova, S.L.
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3. En data 8 d’octubre del 2020 es va portar a terme la reunió de la mesa de contractació
d’obertura i descarrega dels documents del sobre 1 (documentació administrativa) i
obertura del 2 (documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor)
de les empreses que han presentat oferta en el marc del procediment. La mesa va
acordar remetre la documentació presentada als serveis tècnics municipals per a
l’emissió del corresponent informe de valoració.

4.-A continuació, es va procedir a aplicar sobre les ofertes de les empreses admeses i
no excloses del procediment, les fórmules corresponents als criteris consistents en
fórmules matemàtiques definits en el plec de clàusules administratives particulars,
resultant la següent puntuació:

(*) En l’acta de la mesa de contractació que s’adjunta en annex, es desprèn que “L’import
IVA exclòs que consta en l’oferta presentada per Obres i Serveis Roig, S.A és
189.985,04 €, el qual una vegada aplicat el tipus d’IVA no coincideix amb l’import de la
quota d’IVA, ni el preu IVA inclòs que consten en l’oferta.
No obstant, de l’estudi econòmic de l’oferta presentada es constata del detall de l’apartat
“Pressupost d’execució per contracte” que l’import IVA exclòs és de 189.895,04 €,
l’import de la quota d’IVA 29.877,96 €, i l’import IVA inclòs de 229.773,00 €, imports,
aquests dos últims, que coincideixen amb els de l’oferta econòmica. Considerant, per
tant, que de la lectura del conjunt de documents que integren l’oferta d’aquest licitador,
és fàcilment deduïble que l’import IVA exclòs és el de 189.895,04 €, aquest és el quin
s’introdueix a la taula per al càlcul de la puntuació automàtica, i sense que el fet posat
de manifest es configuri com una circumstància que, conforme l’article 84 RGLCAP,
comporti refusar la proposició presentada per la citada empresa.”

“Primer. Proposar la classificació, en el següent ordre de les ofertes presentades i no
excloses:
1. Obres i Serveis Roig, S.A.
2. Grup Mas Constructors, S.L.U
3. Sanitec Rehabilitació,S.L.
Segon. Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte per a
l’execució de les obres contingudes al “Projecte executiu de les obres de millora del
clavegueram al Polígon Industrial Sant Isidre (fase 3.A de l’actuació 2 de l’ avanç del Pla
director de clavegueram)” a favor de l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. CIF A08743098, d’acord amb l’oferta formulada, i per l’import de 189.895,04 € (sense IVA),
més 39.877,96 € (21% IVA), sent un total de 229.773,00 €, una vegada presentada la
documentació prèvia a l’adjudicació de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i
l’establert en el PCAP. Prèviament s’efectuaran, per part dels serveis tècnics municipals,
les comprovacions oportunes de l’oferta presentada per tal de verificar la seva
coherència.”
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La mesa de contractació va acordar:

5.- En data 3 de novembre de 2020, la instructora del procediment va requerir la
presentació de la garantia definitiva, la qual es va presentar en data de 10 de novembre
de 2020 per import de 9.494,75 € a través del caixetí de l’Assessoria Jurídica del
Departament d’ Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Els requisits de
solvència econòmica i tècnic consten acreditats segons es desprèn de la certificació
d’inscripció en el ROLECSP la qual s’ha incorporat a l’expedient, així com també el
compliment en les obligacions de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
6.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació 15.433.61930 “Actuació
modernització de polígons”.
7. 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
ACORDS:
Primer. Excloure del procediment de licitació per l’execució de les obres de millora del
clavegueram al polígon industrial Sant Isidre ( fase 3 A de l’actuació 2 de l’avanç del pla
director de clavegueram), a les següents empreses per no haver assolit la puntuació
mínima establerta en la clàusula VII del PCAP:

Segon. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses en el
procediment de contractació de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial
Sant Isidre (fase 3A de l’actuació 2 de l’ avanç del pla director de clavegueram).
1. Obres i Serveis Roig, S.A.
2. Grup Mas Constructors, S.L.U
3. Sanitec Rehabilitació,S.L.
Tercer. Adjudicar el citat contracte d’ obres a favor de l‘empresa Obres i Serveis Roig,
S.A. amb CIF A-08743098, pels imports de 189.895,04€ ( sense IVA), més 39.877,96€
( 21% IVA) sent un total de 229.773,00€ (IVA inclòs), i resta de condicions ofertades:
termini d’execució de les obres de tres (3) mesos; i termini total de garantia de les obres
de sis (6) anys.
Quart. Aprovar la despesa del contracte per l’import indicat en el punt anterior, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 15.433.61930 “Actuació modernització de polígons”.
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- Infraestructures Trade, S.L.
- Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
- Iseova, S.L.

Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre
públic de contractes.
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han
presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria.
Setè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 30 d’octubre de 2020
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
7.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

7.1.
Adhesió conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i la Diputació de
Barcelona relatiu a la incorporació de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages
a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals. (exp. 1835/2020).
1. En data 4 de novembre de 2020 (registre d’entrada 2020-E-RC-7971), la cap de
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament :

Que en data 1 d’octubre de 2020 ha estat publicat el corresponent anunci al BOPB.
Que si l’Ajuntament esta interessat a participar de nou en el programa de la Xarxa
d’Arxius Municipals és es necessari renovar l’adhesió. El termini d’adhesió resta obert
des de la publicació de l’anunci al BOPB.
Que per a sol·licitar l’adhesió caldrà complir els requisits establerts al pacte tercer del
conveni i aprovar el conveni per part de l’òrgan de govern de l’Ajuntament. Un cop
sol·licitada l’adhesió i lliurada la documentació corresponent, la Diputació farà un acte
de constatació de l’adhesió i iniciarà els tràmits per a la signatura de l’esmentat conveni.
Que l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals és indispensable per poder seguir
participant del programa d’ajuts que ofereix la Diputació als equipaments adherits.
2. En data 10 de novembre de 2020 la Tècnica d’arxiu emet informe sobre la
conveniència de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
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Que s’ha adaptat el conveni regulador de l’adhesió de la Xarxa d’Arxius Municipals en
les seves vessants de Central de Serveis Tècnics i de Programa de Manteniment al
context normatiu actual derivat de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic. A tal efecte, per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020 s’han aprovat les noves minutes de
conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals corresponents.

FONAMENTS DE DRET
1. Les consideracions que fan referència als antecedents, a la normativa aplicable, a les
actuacions necessàries per portar al terme el conveni, són aquelles que es reprodueixen
en el text del Conveni que és objecte d’aprovació en el present acord.
2. Així mateix, donada la seva naturalitza resulten d’aplicació per les previsions
contingudes als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques catalanes i als articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis
dels ens locals. Pel que fa a la publicitat del conveni, article 14 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. Pel que fa a l’òrgan competent: La Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldessa, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels convenis interadministratius:
•
•
•
•

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 el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’ Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages en representació de l’Arxiu Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva
modalitat de Central de Serveis Tècnics, el qual s’acompanya adjunt al present acord.
Segon.- DECLARAR que l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
compleix els requisits establerts en el tercer del conveni d’adhesió conveni relatiu a la
incorporació de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages a la Central de Serveis
Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals i que són els següents:
“Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu
Municipal que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya. “
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Gerència dels Serveis de Cultura- Oficina de
Patrimoni Cultural- de la Diputació de Barcelona als efectes d’adhesió de l’Arxiu
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Per tot l’exposat, i atès que és d’interès municipal participar en el objectius expressat en
el conveni, es proposa a la Regidora de Cultura i Festes, en ús de les competències que
té atribuïdes en la mesura organitzativa novena integrant del Cartipàs municipal del
mandat 2019-2023, en matèries competència de l’Alcaldessa, aprovades pels decrets
esmentats anteriorment, elevi a la Junta de Govern Local, els següents

Municipal de Sant Fruitós de Bages a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius
Municipals.

Quart.- Declarar que:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos.
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 a l’acord.- Minuta del Conveni de col·laboració que s’aprova
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .....................................
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES representat per l'Il·lma. Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistida pel secretari d'aquest ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a l’efecte

I
Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa de
suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i cooperació en matèria
de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.
II
Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un
programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons documentals dels
arxius municipals que ho sol·liciten.
III
Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i coordina
la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia sinergies i permet la prestació de serveis directes adreçats
als arxius municipals que en formin part.
IV
Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en donar continuïtat
a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni
Cultural i implantar un sistema de gestió documental. I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics
amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria
d’arxius municipals i gestió documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal
i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
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MANIFESTEN

V
Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, manté una política de gestió, conservació i difusió
dels seus fons documentals a través de l’Arxiu Municipal, dotant-lo dels recursos i serveis necessaris
per a l’acompliment de les seves funcions.
VI
Que l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal d’endegar programes de gestió
documental, conservació i difusió del seu patrimoni documental, que complementi i enriqueixi les
actuacions que desenvolupa l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages.
VII
Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data ..............
VIII
Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en la seva sessió de data ...............
IX
Que la Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni general que articulen a tenor dels següents
PACTES

Segon Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals
Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules operatives de
cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental, conservació, difusió i promoció dels
arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la formació i
reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer Ens participants
Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu Municipal que aquest pertanyi al
Sistema d’Arxius de Catalunya.
L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis i accions segons
els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret
a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin publicar (fulletons,
publicitat, web, xarxes socials...).
Quart Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:
Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages
sol·liciti.
Facilitar la participació de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages en totes les accions i
serveis que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, inclús en comissions o grups
de treball que es formin en el marc de la mateixa Xarxa.
Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran els serveis i
projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt d’arxius municipals adherits a la Xarxa.
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Primer Objecte del conveni
L'objecte del present conveni és fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
en representació de l’Arxiu Municipal de a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva modalitat de
Central de Serveis Tècnics.

Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on s’explicitin les
actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial a l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de
Bages
Cinquè Compromisos de l’ens adherit
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a través de l’Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages es
compromet a:
Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti, inclús en comissions o grups de treball que es formin en
el marc de la mateixa Xarxa.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o activitats
que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com a
arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de Barcelona.
Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a membre de la
Comissió Tècnica Assessora.
Sisè
Comissió Tècnica Assessora
Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o responsables dels
equipaments adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals i els representants de l’Oficina de Patrimoni
Cultural.
La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, una vegada a l’any com a mínim, i tindrà
com a funcions bàsiques:

Setè Protecció de dades
La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en particular
l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en
endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de responsables del tractament com
d’encarregats del tractament de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions que es
desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals.
L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada
del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments que siguin necessaris
i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.
Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subencarregat
respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la LOPDGDD.
Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris
assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als seus locals
o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i l’entrada i sortida de
suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del responsable
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el subencarregat per
tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i els tractaments afectats.
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el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa d’Arxius Municipals
pugui desenvolupar.

Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les instal·lacions
de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar aquests serveis es
realitzaran dintre del territori de la UE.
El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:
1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la
realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.
2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels sistemes i equips que intervinguin
en el tractament de les dades de caràcter personal, per a:
•
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i
serveis de tractament.
•
Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident
físic o tècnic.
•
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
•
Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut
accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el responsable del
tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48h, i a través del
Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que aquesta
violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o destrucció
(segons s’estableixi en el moment d’inic dels treballs) de les dades inicialment facilitades i de les
obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les
subencarregades.
f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el Delegat de
Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de l’ens sol·licitant adaptaran les
presents clàusules al cas concret.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través de la
Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant
la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més informació, el Delegat de
Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a dpd@diba.cat. Així mateix, els interessats
poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació
sobre la matèria.
Vuitè Vigència del conveni
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada màxima de
quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de les seves parts
signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.
No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit notificat a
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
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3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:

Novè Modificació del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació, tant
per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Desè Resolució de conflictes
La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè Supòsits d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte
o per incórrer en les següents causes de resolució:
a)
Per expiració del seu termini.
b)
Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
c)
Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
d)
Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
e)
Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim de tres
mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest document. »

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.

8.

ÀREA D’ENSENYAMENT
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Dotzè Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les disposicions següents:

8.1.
Admissió i reconeixement del dret d’obtenir l’ajut individual de
concurrència competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a
alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el
segon cicle d’educació infantil, de centres públics de l’àrea educativa de Sant
Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis del municipi (La Rosaleda,
Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge aïllat,
per al curs escolar 2020-2021.
(exp. 802/2020).
1. Per acords de Junta de Govern Local de 21 i 29 de setembre de 2020 es van aprovar
les bases i la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals per concurrència
competitiva del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en
els nivells d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de
centres públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun
dels nuclis del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de
Baix), disseminat o habitatge aïllat.
L’extracte de les bases i la convocatòria van ésser publicades al BOPB de 5.10.2020
(BDNS 525882).
De conformitat amb l’establert a les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts, fins
a la data s’han presentat les sol·licituds que han estat comprovades en quan al
compliment dels requisits exigits.

3. L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 6.099,66 € que corresponen a
la partida pressupostària 38.231.48003 Programa d’ajuda al servei de menjador escolar
alumnes barriades (escoles públiques) del pressupost municipal de l’exercici 2020
(anualitat 2020 i la resta, condicionada a la dotació del pressupost 2021 per import de
31.268,66 € (anualitat 2021).
La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap cas el 50% del
preu dels tiquets menjador de cada curs lectiu (segons calendari escolar de la
Generalitat de Catalunya) i no excedirà de 550,00 € per curs.
4. Atès que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada següent:
-

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

Per tot l’exposat es proposa al regidor d’ensenyament en ús de les competències que
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS:
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2. Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en data 09.11.2020 obrant a l’expedient.

Segon. Denegar la concessió de l’ajut de la sol·licitud amb registre d’entrada 2020-EPàgina 99 de 153
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Primer. Admetre i reconèixer el dret a obtenir l’ajut previst a les bases de la convocatòria
per la concessió dels ajuts individuals als alumnes, respecte a les 46 sol·licituds que es
detallen:

RC-7874 de MMR, atès l’alumne està escolaritzat en un centre concertat i no públic del
municipi.
Tercer. Publicar el present acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal,
de conformitat a l’establert al punt 8 de les bases; fent exprés menció que per percebre
l’ajut caldrà justificar-la en la forma que determina l’apartat 11 Justificació de l’ajut, de
les bases: “La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en
adjuntar els tiquets comprovants del pagament del servei de menjador al model de
justificació.”
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs: 30 de novembre de 2020, 30 de març, 30
de juny i 30 d’agost de 2021 per pagaments realitzats abans del 22 de juny de 2021.
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

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

9.

ÀREA DE JOVENTUT

9.1.
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la col·laboració en el projecte
de voluntariat europeu 2020/2021 (exp. 1838/2020).
ANTECEDENTS
1.-Que el Consell Comarcal del Bages participa del programa Cos europeu de
Solidaritat, el qual dona continuïtat al Servei de voluntariat Europeu de l’ERASMUS +,
amb número d’identificació de participant E10059135.
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Sentit de l’acord:

2.-Que dins del marc del Cos Europeu de Solidaritat el Consell Comarcal del Bages està
validat com a entitat de suport a la coordinació i a l’enviament i, com a entitat d’acollida
dels projectes de voluntariat, amb número de referència: 2016-1-ES02-KA110-007414.
3.-Que al projecte presentat se li ha atorgat el número de referència: 2020-1-ES02ESC11-014709 que inclou la mobilitat de 3 persones una de les quals actua com a
voluntària a l’Ajuntament de Callús.
4.-Que a raó de la COVID19 el projecte de l’Ajuntament de Callús ha vist reduïda la seva
activitat no podent-se complir el mínim de 25 hores de tasca voluntària que demana el
projecte.
5.-Que tot i que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages no forma part del projecte
presentat inicialment davant de la situació actual estem interessats en poder-hi
participar.
6.-Existint antecedents positius de col·laboració amb entitats externes per comptar amb
voluntaris o persones en pràctiques. Com són, sempre amb prioritat alumnes de l’INS
Gerbert d’Aurillac, a través del Programa PIDCES o del servei comunitari, també aquest
serà el quart any de Garantia Juvenil, i altres centres educatius a través del Departament
d’Ensenyament amb perfils més específics i professionalitzadors.

FETS
1.Que les parts signatàries del Conveni que es determina són el Consell Comarcal del
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a través del portal de Via Firma.
2.-Que l’objecte del conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i el Consell Comarcal del Bages referent al projecte de voluntariat
europeu 2020/2021.
3.-Que les actuacions incloses fan referència a l’acollida en l’equipament juvenil de Sant
Fruitós de Bages (NEXE ESPAI JOVE) d’una voluntària Europea, els dimarts de 16.00
hores a 20.00 hores i 5 hores opcionals a la setmana a concretar segons programes, la
qual oferirà suport a les tasques en accions juvenil que es duen a terme per part de les
professionals de joventut del municipi.
4.-Que no s’estableix règim econòmic per aquest conveni.
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7.-Que vist que segons les restriccions actuals de l’equipament juvenil, Nexe Espai jove
i els serveis i assessories que actualment segueixen funcionant, la voluntària Europea
pot desenvolupar tasques concretes per accions pròpies de l’Àrea de Joventut.

5.-Que el conveni tindrà vigència a partir del moment de la signatura i fins el 31 de juliol
de 2021.
FONAMENTS DE DRET
1. Les consideracions anteriors són aquelles a les quals es fa referència als antecedents,
a la normativa aplicable, a les actuacions necessàries per portar al terme el conveni, les
quals es reprodueixen en la part expositiva del Conveni que és objecte d’aprovació en
el present acord.
2. Així mateix, donada la seva naturalesa resulten d’aplicació per les previsions
contingudes als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques catalanes i als articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis
dels ens locals. Pel que fa a la publicitat del conveni, article 14 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

4. Atesos els motius exposats, des de l’Àrea de Joventut es oposa l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la col·laboració en el projecte de voluntariat
europeu 2020/202, el qual s’acompanya adjunt en el present acord.
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa per a la signatura de la documentació necessària per
al compliment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar a aquest acord al Consell Comarcal del Bages.
QUART.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació en la seu electrònica municipal, en
compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.
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3. Pel que fa a l’òrgan competent: La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a
l’aprovació dels convenis interadministratius, que actua per la competència delegada a
la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la mesura organitzativa tercera
integrant del Cartipàs municipal del mandat 2019-2023, en matèries competència de
l’Alcaldessa (modificació 2ª), aprovades per decret número 2020-1158, de 20 d’agost
de 2020 (BOP de 3/09/2020).

CINQUÈ.- Declarar que:
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació.
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret
Annex a l’acord.- Minuta del Conveni de col·laboració que s’aprova:

D’una part, l’Il·lm. Sra. Estefania Torrente Guerrero, com a Presidenta del
Consell Comarcal del Bages actuant en nom i representació de la corporació, en
virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Mª Llum Bruno Garcia, secretària
d’aquest Consell Comarcal.
I d’altra part, l’Il·lma. Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actuant en nom i representació de la
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sr. Josep González
Ballesteros secretari d’aquest Ajuntament.
En la condició que intervenen, totes les parts es reconeixen mútuament la
capacitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes
EXPOSEN
1. Que el Consell Comarcal del Bages participa del programa Cos europeu de
Solidaritat, el qual dóna continuïtat al Servei de voluntariat Europeu de
l’Erasmus+, amb número d’identificació de participant E10059135.
2. Que dins del marc del Cos Europeu de Solidaritat el Consell Comarcal del Bages
està validat com a entitat de suport a l’acollida i a l’enviament i, com a entitat
d’acollida dels projectes de voluntariat, amb número de referència: 2016-1-ES02KA110-007414.
3. Que en data 11 de febrer del 2020 es va a provar per Decret de Presidència
sol·licitar subvenció del projecte “Voluntariat Social al Bages” en el marc
projectes de voluntariat europeu dins del Cos Europeu de solidaritat al Instituto
de la Juventud Española que actua com a Agència Nacional.
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Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la col·laboració en el projecte
de voluntariat europeu 2020/2021

4. Que el projecte presentat se li ha atorgat el número de referència: 2020-1-ES02ESC11-014709 i que aquest inclou la mobilitat de 3 persones, una de les quals
actua com a voluntària a l’Ajuntament de Callús.
5. Que a raó de la COVID19 el projecte de l’Ajuntament de Callús ha vist reduïda
la seva activitat no podent-se complir el mínim de 25 hores de tasca voluntària
que demana el projecte.
6. Que tot i que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages no forma part del projecte
presentat inicialment, davant de la situació actual, està interessat en poder-hi
participar assumint part de les activitats d’acollida que durà a terme una de les
voluntàries participants en el projecte abans esmentat.

CLÀUSULES
Primer.- Parts signatàries dels Convenis
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
Segon.- Objecte del conveni

Tercer.- Actuacions incloses
Les actuacions que s’inclouen fan referència a l’acollida en l’equipament juvenil
de Sant Fruitós de Bages (NEXE) d’una voluntària Europea els dimarts de 16.00
hores a 20.00 hores i 5 hores opcionals a la setmana a concretar segons
programes, la qual oferirà suport a les tasques de dinamització juvenil que es
duen a terme per part de les professionals de joventut del municipi.
Quart.- Regim econòmic
No s’estableix règim econòmic per aquest conveni.
Cinquè.- Protecció de dades
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
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Es objecte del present conveni establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i el Consell Comarcal del Bages referent al projecte de
voluntariat europeu 2020/2021.

Sisè.- Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment formada per un membre del Consell
Comarcal i un membre de l’Ajuntament amb la finalitat de fer el seguiment de
l’execució del conveni i resoldre dubtes sobre la seva interpretació. Es reunirà
prèvia convocatòria de qualsevol de les parts.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà vigència a partir del moment de la signatura i fins el 31 de
juliol de 2021.
Vuitè.- Renúncia
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar
als objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’altra
part signatària, que, en el termini màxim de dos mesos, adoptarà l’acord pertinent
per tal de deixar sense efecte el conveni. L’efectivitat de la renúncia es produirà
al finalitzar el mes de juliol del 2021.

Desè. Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni:
a)
La renuncia expressa per part de qualsevol de les parts.
b)
El mutu acord de les parts.
c)
L’ incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts.
d)
Qualsevol de les causes previstes legalment.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest.

Estefania Torrente Guerrero
Presidenta
Consell Comarcal del Bages

Mª Llum Bruno Garcia
Secretària
Consell Comarcal del Bages

Àdria Mazcuñán i Claret
Alcaldessa-Presidenta

Josep González Ballesteros
Secretari
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Novè.-Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot
donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o
controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

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

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S.1. Sol·licitud pròrroga de subvenció per a la contractació d’un/a agent
d’ocupació i desenvolupament local 2020-2021 i aprovació de documentació
tècnica.
(exp. 1864/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Primer.- Vista L’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, estableix les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, modificada per l’ordre Ordre TSF/158/2020, de 21 de
setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes
de suport al desenvolupament local, i la RESOLUCIÓ TSF/2820/2020, de 4 de
novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de
subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament
local, entre els quals hi el Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local que
inclou les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local.
Segon.- L’apartat de Cinquè de la Guia de Prescripcions tècniques, detalla que la
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Sentit de l’acord:

quantia de subvenció a atorgar per a cada agent d’ocupació i desenvolupament local
és un mòdul econòmic anual de 36.000 euros.
Tercer.- Atès que el proper 20 de novembre acaba el termini de presentació de les
esmentades sol·licituds.
Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

Cinquè.- Atesa la situació d’urgència inajornable motivada per la necessitat de
presentar la sol·licitud abans del 20 de novembre, es proposa que la Regidora de
Recursos Humans, elevi a la Junta de Govern Local la següent proposta:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la urgència i incloure a l’ordre del dia de la sessió de Junta de
Govern Local del 16 de novembre aquesta proposta.

Tercer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya, la pròrroga de la subvenció per a la contractació d’agent d’ocupació i
desenvolupament local, de conformitat amb la convocatòria corresponent a l’any
2020, per import de 36.000,00 euros.
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria.
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.

Pàgina 107 de 153
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: AQHRMKPXJ3CAHA9LDZJLYCNN5 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 107 de 153

Segon.- Aprovar la documentació tècnica anomenada “Pla de treball AODL SFB
2020-2021” els quals s’adjunten al present acord.
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ANNEX I: Pla de treball AODL SFB 2020-2021
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 9:16 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.

