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 30 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 31/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
30.11.2020
Núm.: ........................................ 31/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ............. 30 de novembre de 2020
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
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 30 de novembre de 2020, en sessió ordinària, amb la presidència
de la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten
més amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació. Així mateix, també s’acorda per unanimitat la inclusió dels assumptes
sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 01/12/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

EXP.

PAG.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ.
Deixar sense efecte la convocatòria de la subvenció
del pla de recuperació econòmica per restauració i
hoteleria, de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

1502/2020

4

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
23.11.2020.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

1934/2020

6

41/2020

6

1976/2020

11

1027/2020
1195/2020

12

1599/2020

19

1322/2020

22

SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de Govern
Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

1.

B.

1.

2.

3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.

5.2.

ÀREA D’HISENDA
Modificació del pressupost municipal 2020 núm.
25/2020 mitjançant transferència de crèdit.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Autorització de parades als mercats de venda no
sedentària.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució d’al·legacions a l’expedient sancionador per
infracció de la normativa en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Desistiment del procediment d’adjudicació del
contracte de subministrament i instal·lació d’un
sistema de lectors de matricules de vehicles als
polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i
la Bòbila, i aprovació d’una nova licitació.
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
TERRITORI
Contracte menor dels serveis per la redacció de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a
la regulació de les instal·lacions de producció
d’energia elèctrica en sòls no urbanitzables i
urbanitzables.

1978/2020

78

1854/2020

88

1228/2020

91

799/2020

94

640/2014

96

1015/2020

99

7.
7.1.

8.
8.1.
9.
9.1.

S1
S2

ÀREA DE SANITAT
Aprovar la pròrroga del conveni amb l’Associació
Protectora d’Animals Niu de Petjades d’atorgament
d’una
subvenció nominativa per l’any 2020.
ÀREA DE CULTURA I FESTES
Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals per al període 2021-2024.
ÀREA D’ENSENYAMENT
Subvenció individual de suport al servei de menjador
de la Llar d’infants municipal, curs 2020-2021 i
aprovació de la despesa.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Pròrroga del contracte per a la gestió del servei del bar
ubicat al camp de futbol municipal
Aprovació del projecte del pressupost general per a
l’exercici 2021.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ.
1.
Deixar sense efecte la convocatòria de la subvenció del pla de recuperació
econòmica per restauració i hoteleria, de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
(exp. 1502/2020).
Antecedents
Primer.- En data 28 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord:
Aprovar inicialment les bases reguladores i obrir la convocatòria de subvencions del pla
de recuperació econòmica per restauració i hoteleria, de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages (EXP. 1502/2020)
Aquesta línia tenia per objectiu promocionar i fomentar el consum per part dels ciutadans
als establiments turístics i de restauració de Sant Fruitós de Bages, com a fórmula per
a la seva recuperació econòmica i garantia de manteniment.

Els establiments interessats en poder participar en la campanya, i poder sol·licitar la
subvenció dels descomptes aplicats, havien de sol·licitar-ho prèviament, entre el 5 i el
11 d’octubre de 2020.
Segon.- La Generalitat de Catalunya, a través de la resolució RESOLUCIÓ
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya, va imposar el tancament d’establiments de restauració i hotelers segons
les següents regles:
“ Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden
prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita
prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments
turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens
perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita
prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres
i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els
menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament
autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.”
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Tal i com constava a les bases aprovades, es creava una campanya de descomptes per
a realitzar consums als establiments de restauració i allotjaments turístics, que anava
del 19 octubre – 22 de novembre (ambdós inclosos).

La durada de la Resolució era de 15 dies, impossibilitant la posada en marxa de la
campanya dels descomptes.
Quinze dies després, es va aprovar la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Aquesta va implicar el manteniment de les restriccions a hotels, bars i restaurants, a
més de sumar-ne d’altres, com el tancament perimetral dels municipis durant el cap de
setmana. Així, en el cas dels hotels, tot i permetre’ls mantenir-se oberts, aquesta segona
mesura de restricció de la mobilitat, impossibilita a la pràctica tenir clients durant el cap
de setmana. La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució es van establir
en 15 dies.
De la mateixa manera, a través de les Resolucions SLT/2811/2020 de 6 de novembre, i
SLT/2875/2020 de 12 de novembre, es prorrogaven les mesures de restriccions de
mobilitat els caps de setmana, i de tancament dels establiments, respectivament.
Quart.- L’aplicació d’aquestes mesures ha constituït un factor extern que ha
impossibilitat la posada en marxa DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA PER
RESTAURACIÓ I HOTELERIA aprovada per la Junta de Govern Local del dia
28.09.2020.

Acords
PRIMER. Deixar sense efecte la convocatòria de subvencions del pla de recuperació
econòmica per restauració i hoteleria, de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per
pèrdua de l’objecte subvencionable.
SEGON. Declarar l’arxiu de les sol·licituds presentades.
TERCER. Publicar la següent resolució a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona - publicació que substitueix la notificació d’acord amb
l’article 45 de la Llei 39/2015 -, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions d’acord
amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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
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Cinquè.- L’acord es pren dins de les competències delegades pel Ple en data 20 d’agost
de 2020 (publicat al BOPB del dia 3 de setembre de 2020).

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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 23.11.2020. (exp. 1934/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 41/2020)
Nº

DATA
HORA

20201634

17/11/2020
15:38

I

EXPEDIENT

RESUM

881/2020

Aprovació finalització nomenament interí.
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Sentit de l’acord:

17/11/2020
15:43

881/2020

Aprovació finalització nomenament interí.

20201636

18/11/2020
8:31

1367/2020

Llicència per reformar local C/ Jacint Verdaguer,
47.

20201637

18/11/2020
8:36

1444/2020

Llicència per expansió xarxa telecomunicacions
Carrer Sakura PI Santa Anna.

20201638

18/11/2020
8:38

1766/2020

Llicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
Tres salts, 1-7 (P.I. El Grau).

20201639

18/11/2020
8:39

1443/2020

Llicència per expansió xarxa telecomunicacions
sector industrial Carretera de Berga II.

20201640

18/11/2020
8:46

1818/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

20201641

18/11/2020
10:40

2302/2019

Sobre la correcció d’errades del Decret de
Regidoria 2020-1570 de 9 de novembre de 2020.

20201642

18/11/2020
11:55

66/2017

Convocatòria del Consell Municipal d' Infància
del dia 2.12.2020

20201643

18/11/2020
11:55

776/2016

Convocatòria del Consell Municipal de Cultura de
25.11.2020

20201644

18/11/2020
14:30

354/2020

Aprovació de l’acta de recepció del contracte de
les obres de reasfaltament de carrers i
senyalització viària horitzontal als polígons
industrials Sant Isidre i Riu d’Or Casanova.

20201645

19/11/2020
10:10

1156/2020

Llicència per reforma habitatge unifamiliar aïllat
C/ Alzina, 11.

20201646

19/11/2020
10:13

1147/2020

Justificació de subv. nominativa
conveni) d'Escola Paidos, 2020.

20201647

19/11/2020
13:45

1863/2020

Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria per IT Sr. Guillem Català com a agent
de la policia local.

20201648

19/11/2020
13:48

1233/2020

Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa administratius.

20201649

19/11/2020
13:54

1483/2020

Aprovació
contractació
d'una
auxiliar
administrativa dins el marc Projecte RUBIK del
Consell Comarcal del Bages (2020) RUBIK 7

(pròrroga
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20201635

19/11/2020
13:54

1821/2020

Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria per IT agent de la policia local.

20201651

19/11/2020
14:50

1922/2020

Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública per trobada amb famílies del municipi per
preparar manifestació dia 19/11 a Pl. Alfred
Figueres.

20201652

19/11/2020
15:24

1934/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local de 2311-2020.

20201653

19/11/2020
15:27

1420/2020

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1420/2020 de
relació de factures número O/2020/161 en
concepte de control de coloms.

20201654

19/11/2020
18:48

1431/2020

Modificació còmput obres realitzades sense
disposar de títol habilitant Carrer Roselló,
número 2.

20201655

19/11/2020
19:38

1899/2020

Denuncies de trànsit relació 20039827.

20201656

19/11/2020
19:39

1915/2020

Denuncies de trànsit relació 20040510.

20201657

20/11/2020
11:35

1912/2020

Aprovació reconeixement de triennis amb efectes
retroactius.

20201658

20/11/2020
12:53

808/2020

Aplicació de mesura correctora transitòria degut
a la situació sanitària actual a la terrassa del Bar
Natura.

20201659

20/11/2020
14:31

1443/2015

Adjudicació contracte menor bàcul semafòric
Pineda de Bages - Aluvisa

20201660

20/11/2020
14:34

1440/2020

Resposta al·legacions i documentació per
realitzar obres expedient restabliments de la
legalitat urbanística (obres o actuacions ja
executades sense títol habilitant) a l' Avinguda
del Doctor Fleming, 4.

20201661

20/11/2020
15:08

1552/2019

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres contingudes
en el projecte “Zona esportiva a la zona verda del
polígon industrial Riu d’Or: Construcció del nou
skatepark”
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20201650

20201662

20/11/2020
16:31

1402/2020

Decret sobre l'ús d'equipaments esportius
municipals, en situació de Covid-19 (actualització
segons Pla d'obertura progressiva d'activitats)

20201663

20/11/2020
22:20

1909/2020

Concessió del servei de Teleassistència.

20201664

23/11/2020
8:24

1776/2020

Cessament activitat tèxtil - La fàbrica del Pont
Vell

20201665

23/11/2020
8:52

1820/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

20201666

23/11/2020
12:22

1593/2020

Compareixença a procediment penal per
oferiment d'accions judicials en reclamació per
danys a béns municipals.

20201667

23/11/2020
12:23

65/2019

Accés a la informació per part de regidor.

20201668

23/11/2020
12:31

1775/2020

Aprovació autorització assistència
formatives a personal vari Corporatiu.

20201669

23/11/2020
12:33

1783/2020

Concessió del servei d'ajuda a domicili.

20201670

23/11/2020
12:57

1274/2020

Comunicació de modificació no substancial Petro Pintó

20201671

23/11/2020
13:06

1761/2020

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes d'octubre
(NOMINA NOVEMBRE).

20201672

23/11/2020
13:22

1179/2020

Declarar caducitat llicència per no realització
obres de construcció habitatge al C/ Faig, 21.

20201673

23/11/2020
13:22

1916/2020

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1916/2020 de
relació de factures número O/2020/203.

20201674

23/11/2020
13:30

1804/2020

Llicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
General Prim, 99-103 .

20201675

23/11/2020
13:31

1671/2020

Comunicació per instal.lació d'envà pluvial a
l'Avinguda Bertrand i Serra, 46.

20201676

23/11/2020
13:32

1625/2020

Comunicació per reparació de coberta C/ Sant
Isidre, 4.
Pàgina 9 de 105

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: 46XWDZ5J2E7H79J949CQZ3H3C | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 105

accions

20201677

23/11/2020
13:36

1913/2020

Declarar la caducitat de la llicència 2006/39 de
reforma edifici entre mitgeres per ser plurifamiliar
C/ Pintor Sert, 3.

20201678

23/11/2020
13:44

1255/2019

Decret liquidació Escola de música i arts de
Navarcles-Sant Fruitós de Bages, aportació
Aj.Sant Fruitós, curs 2018-2019.

20201679

23/11/2020
13:45

1948/2020

Compareixença a
(abreujat) JCA 16.

20201680

23/11/2020
15:52

1960/2020

Sol·licitud de diverses reunions per part del grup
municipal de GfP amb diversos tècnics
municipals.

20201681

23/11/2020
16:06

1475/2020

Aprovació sol·licitud comissió de serveis Sr. Lluís
López com a instructor expedient disciplinari.

20201682

23/11/2020
16:06

1728/2020

Aprovació sol·licitud comissió de serveis Sr. Lluís
López com a instructor expedient disciplinari.

20201683

23/11/2020
16:07

1077/2020

Acceptació de la proposta de tramitar un projecte
per a l’obertura o la recuperació de vies d’accés
paratge del Molinot entre el Bosc de les Costes i
la Mina.

20201684

23/11/2020
16:31

948/2020

Retirada de vehicle abandonat - Renault Master
6846-CHD

20201685

23/11/2020
17:00

952/2018

Sobre la devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte d’execució conjunta de
les obres d’asfaltament i millora de diversos
àmbits del municipi de Sant Fruitós de Bages

20201686

23/11/2020
17:01

1367/2016

Denegar la devolució de garantia definitiva i
requeriment de les reparacions necessàries per
resoldre les deficiències detectades per la
direcció de l’obra.

20201687

23/11/2020
20:02

436/2020

Decret de
administratiu

20201688

24/11/2020
12:38

1951/2020

Baixa expedient 2000000102 per duplicitat.

20201689

24/11/2020
13:34

1507/2020

Decret d' Alcaldia a través del que es desestima
el recurs de reposició interposat

compareixença

CA

a

192/2020

contenciós
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Recurs

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA D’HISENDA

3.1.
Modificació del pressupost municipal 2020 núm. 25/2020 mitjançant
transferència de crèdit. (exp. 1976/2020).

Segon.- Atesa la memòria que s’incorpora al present expedient.
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en
les bases d’execució del pressupost 2020.
Es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 25/2020
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I)
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Primer.- S’ha posat de manifest des de diferents regidories la necessitat de realitzar el
següent modificat de crèdit per tal de donar compliment a diferents necessitats dels
serveis:

Segon.- Que l’expedient es formalitza segons l’annex I i que es detalla.
Tercer.- “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.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a dret.”

Annex I

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
4.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

4.1.
Autorització de parades als mercats de venda no sedentària. (1027/2020 i
1195/2020).
Fets.
En dates 21 de juny i 12 de novembre de 2020 el Sr. I.G.B. Raó social: Tot Natura / Cuit
a l'Ast DNI / NIF: ***.Domicili: ***, presenta instància (registre d’entrada 2020-E-RCPàgina 12 de 105
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

2954 i 2020-E-RC-8191), demanant autorització d’una parada de 6 metres mitjançant
camió equipat dedicada a la venda de venta de pollastres i conills rostits i menjars
cuinats al mercat no sedentari de Sant Fruitós de Bages.
(Exposo: Som una petita empresa familiar amb 9 anys de trajectòria. Ens dediquem a la venta
de pollastres i conills rostits i menjars cuinats en mercats setmanals de diferents punts de
Catalunya. Disposem d'un camió de 6 metres totalment equipat i en compliment de totes les
normatives vigents. Tots els nostres productes són frescos i de proximitat. Els nostres pollastres
i conills són adobats de manera casolana amb herbes fresques, naturals i sense gluten, aptes
per a persones celíaques.
Sol·licito: Poder assistir al mercat setmanal d'aquesta població per poder realitzar la nostra
activitat.)

Adjunta a les sol·licituds la documentació acreditativa del compliment dels requisits per
a l’exercici de la venda no sedentària.
Fonaments de dret.
1. Normes d’aplicació:
- Les bases i la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en
els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torroella de Baix, aprovades per la
Junta de Govern Local, en sessió de 20 de maig de 2019 (BOP de data 29/05/2019).
Les bases de la convocatòria esmentades a punt anterior estableixen que: “En el cas que
quedin parades vacants per falta de licitadors, durant els dos anys següents la convocatòria es
podrà adjudicar directament la llicència a petició de qualsevol persona interessada, sempre que
aquesta reuneixi les condicions i efectuï la sol·licitud amb la documentació preceptiva.”

- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (BOP de
24/05/2017 i de 1/08/ 2016).
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic. (Butlletí Oficial de la Província de 31 de desembre
de 2019 Correcció d’error de 25/02/2020). Modificada per acord del Ple de l’Ajuntament
de 14 de maig de 2020 d’aprovació de l’elaboració d’un text normatiu de modificació
d’ordenances fiscals. (EXP. 656/2020). (BOP de 30/07/2020)
../..
Article 3. Modificació de la Ordenança fiscal número 14 reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
L’article 8 queda redactat de la següent manera:
Article 8è.- Meritació
1. ../..
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S’ha verificat la existència de llocs de venda vacants en la tipologia del producte: Grup
1. Alimentació.

5. Durant el segon, tercer i quart trimestre del 2020 no es meritarà la taxa.

- L’Ordenança General de gestió liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals(Butlletí Oficial de la Província de 21 de desembre de 2018).
Article 14.- Taxes.
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials
determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per l'Ajuntament.
(...)
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis
o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats
següents:

../..
2. En relació amb la meritació de la taxa corresponent per aquest concepte, l’ordenança
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic, procedeix:

- Acordar l’alta al padró de la taxa per parades als mercats municipals de venda no
sedentària, amb efectes del 1er trimestre de 2021 als efectes de liquidar la taxa prevista
en l’ordenança fiscal vigent per aquest exercici
3. Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del Departament de Salut, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Correspon als marxants adoptar mesures bàsiques de protecció organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
4. D’acord amb l’apartat 6. Resolució del procediment, de l’annex de l’Ordenança
municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària, la resolució del
procediment correspon a la Junta de Govern Local que serà qui atorgui les
corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança. 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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- No practicar una liquidació tributària, per la taxa del mercat en virtut de la modificació
de l’Ordenança introduïda en el nou apartat 5 de l’article 8 per l’acord del Ple de 14 de
maig de 2020 (BOP de 30/07/20)

-Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
Es proposa al Regidor de serveis econòmics, ocupació i comerç, elevi a la Junta de
Govern Local, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Atorgar autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat
setmanal de Sant Fruitós de Bages a:
-I.G.B. Raó social: Tot Natura / Cuit a l'Ast DNI / NIF: ***. venda ambulant de de
pollastres i conills rostits i menjars cuinats mitjançant camió equipat. Parada de 6 ml.
Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació.
Condicions:

- Evitar el contacte i mantenir una distància mínima d'un metre i mig entre el
venedor- client i entre el client-producte.
- El marxant ha d’oferir el servei als clients per minimitzar l'autoservei i evitar el
contacte directe del client amb el producte.
- Els paradistes del mercat hauran d’utilitzar guants per manipular els aliments i
cobrar.
- Tapar-se la boca i el nas amb mascaretes.
- Disposar de gel desinfectant o solucions alcohòliques a les parades.
- Les parades han de disposar de cartells informatius per recordar als clients les
mesures de distanciament que han de mantenir entre ells i els procediments
d'higiene publicats per les autoritats.
- Fomentar el pagament amb targeta i netejar el TPV després de cada ús.
- Neteja i desinfecció de la parada o de qualsevol superfície que hagi pogut ser
tocada amb les mans (estructures metàl·liques, faldons, etc.).
- Rentat i desinfecció diària de la roba de treball, uniforme, davantals
SEGON.- Acordar l’alta al padró de la taxa per parades als mercats municipals de venda
no sedentària, amb efectes del 1er trimestre de 2021, als efectes de la liquidació de la
taxa en base a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa que resulti vigent per aquest
exercici.
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- Dies i horari de celebració: dimarts, entre les 8:00 i les 14:00 hores.
- Durada de l’ autorització: 15 anys
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no
sedentària. (publicada BOP el 24/05/2017. Model tipus. BOP de 01/08/2016)
- Compliment i adopció de les mesures a que fa referència la Resolució SLT/1429/2020,
de 18 de juny, del Departament de Salut, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2. Web DIBA. Atenció directa Ajuntaments-covid 19- Mercats
setmanals. MARXANTS:

TERCER.- Notificar aquest acord al interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal,
per al seu coneixement i efectes.
QUART- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat del barri de Torroella
(exp. 1195/2020)
Fets.
En data 11 de novembre de 2020 (registre d’entrada 2020-E-RC- 8133), J.A.S.. Raó
social: Mas Queseros Bio DNI / NIF: ***. Domicili: ***, presenta una instància en la qual
demana autorització d’una parada al mercat no sedentari de Torroella de 3 metres
dedicada a la venda de formatges biològics i formatges variats
La Junta de Govern Local, en data 27 de juliol de 2020 va atorgar al sol·licitant
autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Fruitós
de Bages de la mateixa tipologia de producte.
Fonaments de dret.

La normativa aplicable per a l’autorització, liquidació de les taxes i mesures per a
l’exercici de l’activitat:
- Les bases i la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en
els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torroella de Baix, aprovades per la
Junta de Govern Local, en sessió de 20 de maig de 2019 (BOP de data 29/05/2019),
estableixen que: “En el cas que quedin parades vacants per falta de licitadors, durant
els dos anys següents la convocatòria es podrà adjudicar directament la llicència a
petició de qualsevol persona interessada, sempre que aquesta reuneixi les condicions i
efectuï la sol·licitud amb la documentació preceptiva.”
S’ha verificat la existència de llocs de venda vacants en la tipologia del producte: Grup
1. Alimentació.
- Article 14 bis de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentària (BOP de 24/05/2017 i de 1/08/ 2016).
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1. Normes d’aplicació.

- Articles 7 a 10 de l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. (Butlletí Oficial de la Província
de30/07/2020).
Article 8è.- Meritació
1. ../..
5. Durant el segon, tercer i quart trimestre del 2020 no es meritarà la taxa.
Per tant, en relació amb la meritació de la taxa corresponent, la vigent ordenança fiscal
núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, no procedeix practicar la liquidació tributària per la taxa del mercat durant
el present exercici.
- Article 14 de l’Ordenança General de gestió liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals(Butlletí Oficial de la Província de 31 de desembre de
2019).
- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del Departament de Salut, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

3. L’òrgan competent per a resoldre la sol·licitud és la Junta de Govern Local a l’empara
d’allò previst en l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària.
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- 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
Es proposa al Regidor de promoció econòmica, ocupació i comerç, elevi a la Junta de
Govern Local, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Atorgar autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat
setmanal de Torruella de Baix:
-J.A.S. Raó social: Mas Queseros Bio DNI / NIF: ***. Domicili: ***, d’una parada al mercat
no sedentaris del barri de Torroella de Baix de 3 metres dedicada a la venda de
formatges biològics i formatges variats. Tipologia del producte: Grup 1. Alimentació.
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Correspon als marxants adoptar mesures bàsiques de protecció organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Condicions:

Evitar el contacte i mantenir una distància mínima d'un metre i mig entre el
venedor-client i entre el client-producte.
El marxant ha d’oferir el servei als clients per minimitzar l'autoservei i evitar el
contacte directe del client amb el producte.
Els paradistes del mercat hauran d’utilitzar guants per manipular els aliments i
cobrar.
Tapar-se la boca i el nas amb mascaretes.
Disposar de gel desinfectant o solucions alcohòliques a les parades.
Les parades han de disposar de cartells informatius per recordar als clients les
mesures de distanciament que han de mantenir entre ells i els procediments
d'higiene publicats per les autoritats.
Fomentar el pagament amb targeta i netejar el TPV després de cada ús.
Neteja i desinfecció de la parada o de qualsevol superfície que hagi pogut ser
tocada amb les mans (estructures metàl·liques, faldons, etc.).
Rentat i desinfecció diària de la roba de treball, uniforme, davantals, etc.
SEGON.- Acordar l’alta al padró de parades als mercats municipals de venda no
sedentària, als efectes de la liquidació de la taxa en base a l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa que resulti vigent a l’exercici corresponent.
TERCER.- Notificar aquest acord al interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal,
per al seu coneixement i efectes.
QUART- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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- Dies i horari de celebració: dimecres entre les 8:00 i les 14:00 hores.
- Durada de l’ autorització: 15 anys
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no
sedentària. (publicada BOP el 24/05/2017. Model tipus. BOP de 01/08/2016)
- Compliment i adopció de les mesures a que fa referència la Resolució SLT/1429/2020,
de 18 de juny, del Departament de Salut, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2. Web DIBA. Atenció directa Ajuntaments-covid 19- Mercats
setmanals. MARXANTS:

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 d’al·legacions a l’expedient sancionador per infracció de la
normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
(exp. 1599/2020).
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
AD- 2471) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el
número d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2000000225
Titular del vehicle infractor: J.C.C.
Infracció: Art. 91.02 A 4 RGC /ESTACIONAR EL VEHICLE DE FORMA QUE NO
PERMETI EL PAS D'ALTRES VEHICLES

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 1065, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta
a l’expedient, va emetre l’informe 283/2020, de data 08 de novembre de 2020 en relació
a les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor ESTIMAR
les al·legacions formulades per la persona recurrent.
3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la Junta de
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- 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
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En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions recollides
a la sol·licitud número de registre 2020-7820 relacionada també amb la petició de la
sol·licitud número de registre 2020-7642 i 2020-8318(ANNEX II).

ACORDS:
Primer.- ESTIMAR, 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 2000000225 i procedir a l’anul·lació de la denúncia.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa
les persona interessada.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
ANNEX I
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
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ANNEX II

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

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

Primer. Vist que la Junta de govern Local en sessió de 26 d’octubre de 2020, va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària
per la contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de lectors de
matricules de vehicles als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la
Bòbila, així com el plec de clàusules administratives particulars. L’anunci al perfil del
contractant es va publicar en data 27.10.2020.
Segon. Vist l’informe emès pel secretari municipal núm. 18/2020 de 12 de novembre el
qual s’adjunta en annex 1 al present, del qual es desprèn que “D’acord amb l’art. 13.1.a
i l’annex 1 (epígraf 45316000 de codi CPV), de la llei 9/2017, el contracte ha de ser
qualificat com d’obra.
Aquesta qualificació derivada de la legislació de la contractació pública és coherent amb
l’accessió civil que preveu que la consolidació d’elements mobles en immobles fa
participar
a aquests elements integrats de la condició de bé immoble (art. 542-1 a 542-19 llibre V
del
Codi Civil de Catalunya).” I conclou que “El contracte per la instal·lació de càmeres de
seguretat a la via pública ha de ser qualificat d’obra.”
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5.2.
Desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de
subministrament i instal·lació d’un sistema de lectors de matricules de vehicles
als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la Bòbila, i aprovació
d’una nova licitació. (exp. 1322/2020)

Tercer. Vist l’article 159.1 de la LCSP disposa que els òrgans de contractació poden
acordar la utilització del procediment obert simplificat en els contractes de
subministraments que, entre altres requisits, el seu valor estimat sigui igual o inferior a
100.000 euros (IVA exclòs).
Quart. Atès que el valor estimat del contracte per al subministrament i instal·lació d’un
sistema de lectors de matricules de vehicles als polígons industrials Riu d’Or, Casa
Nova, Sant Isidre i la Bòbila, ascendeix a l’import de 106.999,73 € (IVA exclòs), superant
l’import indicat en l’article 159.1 LCSP.
Cinquè. Vist que conforme l’article 152.4 de la LCSP procedeix desistir del procediment
de la licitació aprovada atès que consta els errors no subsanables referits en el plec de
clàusules administratives particulars. El desistiment no impedirà la iniciació immediata
d’un procediment de licitació.
Sisè. 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
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació
ordinària per la contractació de les obres per la instal·lació d’un sistema de lectors de
matrícules de vehicles als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la
Bòbila.
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present
com a annex 2.
Quart. Autoritzar la despesa per l’import de 106.999,73 € (IVA exclòs) més 22.469,94 €
(IVA 21%) 129.469,67 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
15.433.61930 Actuació modernització polígons.
Cinquè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de
licitació perquè durant el termini de 20 dies naturals puguin presentar les proposicions
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de
l’anunci al perfil del contractant.
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Primer. Aprovar el desistiment de la licitació, mitjançant procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació
ordinària per la contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de lectors de
matricules de vehicles als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la
Bòbila, aprovat per la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2020 i publicat al
perfil del contractant en data 27 d’octubre de 2020.

Sisè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Annex 1. Informe de secretaria núm. 18/2020
Annex 2. Plec de clàusules administratives particulars
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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 PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

6.1.
Contracte menor dels serveis per la redacció de la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació per a la regulació de les instal·lacions de producció
d’energia elèctrica en sòls no urbanitzables i urbanitzables. (exp.1978/2020)
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor dels serveis per la redacció de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a la regulació de les instal·lacions
de producció d’energia elèctrica en sòls no urbanitzables i urbanitzables que s’adjunta
com a annex al present.

Tercer. Atès que és previst que la Junta de Govern Local en sessió de 30.11.2020 aprovi
la modificació de crèdit num. 25-2020 (expt 1976-2020) que dotarà de crèdit suficient
l’aplicació pressupostària 22.151.22706 “Estudis i treballs tècnics àrea tècnica”.
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
-

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

S’ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció de la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació per a la regulació de les instal·lacions de producció
d’energia elèctrica en sòls no urbanitzables i urbanitzables, a favor de la Sra. CLARA
ROIG CORTES amb DNI nº ***, per import de 14.980,00 € (IVA exclòs) més 3.145,80 €
d’IVA sent un total de 18.125,80 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe
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Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat
informe-proposta de contracte menor.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 18.125,80 € (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 22.151.22706 “Estudis i treballs tècnics àrea tècnica”.
Tercer. Condicionar l’autorització de la despesa descrita en el punt anterior a l’aprovació
de la modificació de crèdit amb nº 25/2020 (expt 1976-2020)
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
Sisè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Document adjunt: Informe-proposta de contracte menor.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
7.

ÀREA DE SANITAT

7.1.
Aprovar la pròrroga del conveni amb l’Associació Protectora d’Animals Niu
de Petjades d’atorgament d’una subvenció nominativa per l’any 2020. (exp.
1854/2020).

2. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària 5/2020 de 21 de març de 2020, va
aprovar el “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament, any 2020”(publicat al BOPB
de 10.3.2020) on es contenen els objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, la modalitat de concessió i els crèdits pressupostaris per a les despeses (exp.
289/2020). En dit pla hi figura com a beneficiaria d’una subvenció nominativa de
concessió directa de import 1.400 euros l’Associació Niu de Petjades.
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues.
3. L’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades i els Serveis tècnics municipals
van consensuar les obligacions reciproques de les parts, que es concretaven en el
Conveni entre l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació Protectora
d’Animals Niu de Petjades, per al control de les colònies de gats, que fou aprovat
per la Junta de Govern Local en sessió de 19/11/2018 i signat en data 4 de desembre
per ambdós parts.
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1. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de protecció del animals,
d'acord amb el que preveu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals; l'article 25.2, j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 66.3, apartat h) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28d'abril.

Mitjançant aquest conveni, redactat a partir del model de conveni tipus aprovat per la
Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 20 de març de 2017, s’instrumentalitzà
la subvenció prevista nominativament al pressupost municipal per a l’exercici de 2020
en la partida 31 334 48958.
En el pacte tretzè del citat conveni es preveia l’aprovació d’una pròrroga anual fins
assolir una duració màxima de 4 anys.
4. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat Niu de Petjades (G65661662) volen
continuar la seva col·laboració en les actuacions previstes al conveni aprovat.
L’Associació ha presentat sol·licitud de subvenció per import de 1.677,85€ (registre
número 2020-E-RC-7217 de 06/10/2020) referida a actuacions de control de colònies
de gats.
5. Vistos els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, respecte del contingut dels convenis i dels tràmits preceptius per a la subscripció
de convenis.

7. Vist l’informe emès per la tècnica de sanitat de data 11/11/2020, obrant a l’expedient.
8. Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de
subvencions en virtut de la competència delegada següent :
-

Òrgan delegant: alcalde
Data de delegació: 18.6.2019, 4.7.2019, 19.9.2019 i 9.10.2019
Número Decret: 2019-0868, 2019-0979, 2019-1325 i 2019-1463 respectivament
Publicació BOPB: 5.7.2019, 30.7.2019, 3.10.2019 i 21.10.2019 respectivament

Per la qual cosa, com a instructora, a petició de la regidoria de sanitat, en ús de les
competències que té atribuïdes que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa per a l’any 2020 per import de
1.400,00 euros a
l’Associació Protectora d’ animals Niu de Petjades, amb
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6. Vistos els articles 5.c i 24 de les Bases reguladores de l’ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i
particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en
dada 13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005); 42 de les Bases
d’execució del pressupost de 2018, en concordança amb els articles 20, 22.2 c) i 28.1
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l’article 67.1 del
Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els
quals determina el procediment per a l’atorgament de subvencions directes.

CIFG65661662 destinada a la cobrir part de les despeses anuals destinades a la
realització d’actuacions de control de colònies de gats al municipi de Sant Fruitós de
Bages en els termes de col·laboració previstos segons el en el conveni regulador de la
subvenció atorgada, signat amb l’Ajuntament en data 4 de desembre de 2018.
SEGON.- Aprovar per a l’any 2020 la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i l’Associació Protectora d’Animals Niu de petjades per al control de
les colònies de gats, regulador de la subvenció nominativa atorgada en els termes
previstos al conveni.
TERCER.- Aprovar la proposta d’autorització i disposició o compromís de despesa de
l’aportació de l’Ajuntament, per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la partida
31.334.489 58 del pressupost de l’exercici 2020.
QUART.- Determinar que el pagament de la subvenció econòmica concedida a
l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades, s’abonarà en dos pagaments,
conforme el següent:
a) Un primer pagament, corresponent al 80% de l’import atorgat, un cop s’aprovi
l’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2020.
b) El segon pagament, corresponent al 20% restant, una vegada es presenti la
documentació justificativa d’acord amb l’establert a l’apartat següent.

SISÈ.- Notificar aquests acords a l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades, i
donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments
aprovats al present acord.
SETÈ.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) a efectes de publicitat i de transparència.
VUITÈ.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
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CINQUÈ.- El termini i forma de justificació previstos al pacte vuitè del conveni prorrogat
s’entendran referides a l’any actual a excepció de la data de justificació, que es fixa per
aquesta pròrroga el dia 31 de desembre de 2020.

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

8.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

8.1.
Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al període
2021-2024. (exp. 1228/2020)
1. L’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages esta adherit al Protocol del Circuit de la Xarxa
d’ Espais Escènics Municipals, organitzat per l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona (exp.1726/2014).

“PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS
DE L’ÀREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2021-2024)
../..
Primer.- Objecte
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest Protocol, formalitzar la relació entre els ens locals que
gestionen els espais escènics de la demarcació de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per impulsar les programacions artístiques
estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar als ens
locals en matèria de difusió artística.
../..
Quart.- Requisits per participar en el Circuit
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans i
serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, els següents:
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a l’activitat
escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene per tal de
desenvolupar l’activitat.
L’espai ha de disposar de:
• la llicència o comunicació en el cas de teatres privats.
• les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament.
3. Mantenir una programació professional estable anual amb els mínims següents segons el
volum del municipi:
- ../...
- Municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 3 activitats escèniques
i/o musicals professionals.
../..
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2. Al Butlletí Oficial de la Provincià de 15 de juliol de 2020 es fa públic que, per acord de
Junta de Govern núm. 322 de la Diputació de Barcelona, de data 9 de juliol de 2020,
s’ha aprovat el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024, el text
íntegre de dit protocol.

5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada, amb
l’excepció de les propostes artístiques de carrer que podran ser gratuïtes
En el cas que un ajuntament, puntualment, no compleixi amb el requisit tercer d’aquest punt 4
del Protocol, pel que fa a l’activitat escènica mínima, per causes sobrevingudes o imprevisibles
alienes a l’espai escènic, i sempre i quan puguin ser degudament justificades, la Diputació de
Barcelona podrà acceptar la flexibilització d’aquest punt i no deixar sense efecte la participació
de l’ajuntament al Circuit.
En el moment de sol·licitar l’adhesió al Protocol, els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades i els organismes autònoms locals hauran d’acreditar tots aquests requisits
mitjançant la certificació per part del fedatari públic de l’ens local.
../..
Vuitè.- Procediment d’adhesió
Per a garantir el principi de publicitat i lliure concurrència es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona un anunci de l’aprovació del Protocol obrint el termini de presentació de
sol·licituds d’adhesió.
Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les
entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, i també
altres ens instrumentals dels ens locals interessats en participar en el Circuit hauran d’aprovar
per part dels seus òrgans de govern el present Protocol d’adhesió i sol·licitar la participació en el
Circuit. El termini d’adhesió restarà obert des del moment de la publicació d’aquest Protocol al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 15 de desembre de 2024.

Novè.- Vigència
Aquest Protocol serà vigent des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024, amb
possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.
Desè.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels seus pactes i, en allò no previst
específicament, es regirà per les següents disposicions:
- 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
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Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els organismes autònoms locals en
el mateix acord d’adhesió hauran de certificar que compleixen tots els requisits per participar en
el Circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest Protocol.
../..
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot oposar si contravé
les determinacions del present Protocol o és incompatible amb aquestes.
La iniciació del tràmit per part de l’ens local, mitjançant la notificació a la Diputació de Barcelona
de la seva voluntat d’adhesió és un requisit indispensable per la sol·licitud de qualsevol ajut i la
formalització de qualsevol actuació derivada del Protocol del Circuit.

3. Vista la providència de la regidora de cultura i festes, la qual considera d’interès
l’adhesió al nou Protocol per tal de donar continuïtat a les subvencions que atorga la
Diputació a programacions estables d’activitats escèniques, organitzades per aquest
Ajuntament.
4. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té formalitzada una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per a la cobertura del risc d’eventuals danys i
perjudicis que es poguessin ocasionar a terceres persones, béns o al propi immoble com
a conseqüència de l’exercici de la seva activitat, i dels continguts de la seva propietat al
local, que es troba arrendat.
5. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 13.11.2020, obrant a l’expedient.
6. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

Per tot l’exposat, es proposa la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:

Segon. Declarar que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages compleix els requisits
establerts en el pacte quart del Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de la Diputació de Barcelona i que són els següents:
- Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat
a l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i
higiene per tal de desenvolupar l’activitat.
-

Disposar de les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.
Disposar d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament.
Mantenir una programació professional estable anual amb un mínim de 3
activitats escèniques i/o musicals professionals.
Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la
temporada, amb l’excepció de les propostes artístiques de carrer que podran ser
gratuïtes

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona Oficina de Difusió Artística mitjançant certificació de present acord, tal i com determina
pacte vuitè del Protocol d’adhesió. (Els ajuntaments, les entitats municipals
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Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Protocol del
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona, per al període 2021-2024.

descentralitzades i els organismes autònoms locals en el mateix acord d’adhesió hauran
de certificar que compleixen tots els requisits per participar en el Circuit, tal i com es
recull al punt quart d’aquest Protocol).
Quart. Declarar que:
−
−
−

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

9.1.
Subvenció individual de suport al servei de menjador de la Llar d’infants
municipal, curs 2020-2021 i aprovació de la despesa. (exp. 799/2020)
1. La Junta de Govern Local en sessió 27.7.2020 va aprovar la convocatòria i les bases
de la subvenció de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar
d’Infants municipal, per al curs escolar 2020-2021; com a col·laboració amb les famílies
en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides. L’import total dels ajuts no podrà excedir de 3.835,00
euros (partida pressupostària de l’exercici 2020, núm. 38.323.48011). Publicat l’extracte
de les bases de la convocatòria al BOPB 7.8.2020.
2. Per acord de Junta de Govern Local de data 19.10.2020 es van atorgar les
subvencions de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar
d’Infants municipal les Oliveres, curs 2020-2021, quedant partida pressupostària
suficient per a futures sol·licituds.
A tal efecte la base 4 de les bases diu “... sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària, es podran presentar sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a
la Llar d’infants municipal que es matriculin una vegada iniciat el curs escolar, que no
hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini ordinari i sempre que es trobin en el
marc dels requisits establerts.”
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9.

3. En data 19 de novembre (registre d’entrada 2020-E-RC-8390) el Sr. G.V.S, sol·licita
subvenció suport servei de menjador de les escoles bressol municipal Llar d’Infants
municipal Les Oliveres, curs 2020-2021.
4. Atès al punt 4 de les bases, Termini de presentació de sol·licituds, hi diu “... Malgrat
això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar sol·licituds
per a alumnes de nova incorporació a la llar d'infants que s'hi matriculin una vegada
iniciat el curs escolar, que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini ordinari i
sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts. ...”
A la convocatòria ordinària es va disposar d’un import de 1.378,14 € dels 3.835,00 €,
restant disponible 2.456,86 €.
5. Atès que les bases estableixen que la proposta de concessió dels ajuts serà
elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb el previst a la base 7
(Procediment de concessió i òrgan instructor) i que aquest òrgan ha formulat la proposta
de concessió de l’ajut que conté la valoració individualitzada de la sol·licitud anteriorment
referenciada, d’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts, continguts a la base 8.
6. Vist l’informe emès per l’educadora social en data 24.11.2020 i l’acta d’Acta de la
Comissió avaluadora de data 25.11.2020 obrants a l’expedient.
7. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament en ús de les competències que
té atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local els següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar l’atorgament de l’ajut de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants
municipal, per al curs escolar 2020-2021, a la família que tot seguit es relacionen en el
marc de la convocatòria de sol·licituds, que es farà efectiu amb càrrec a la partida
38.323.48011 de l’exercici 2020:
ALUMNE BENEFICIARI /
Núm. Reg. Entrada
R.V.G
RE 2020-E-RC-8390

TRAM DE
RENDA
LÍMIT ANUAL

NÚM.
TIQUETS

Euros

Tram 1

112

692,16 €

Segon. El pagament es farà efectiu a l’empresa concessionària del servei de menjador
(SERHS FOOD ÀREA, SL), amb la compra de 112 tiquets (692,16 euros) amb càrrec a
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-

l’aplicació pressupostària 38.323.48011 - Subvenció suport servei de menjador escola
bressol municipal del pressupost 2020.
Tercer. Notificar el present al sol·licitants i a SERHS FOOD ÀREA, SL, així mateix
comunicar a la Direcció de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres i a l’àrea d’Intervenció
i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
Quart. Publicar la resolució de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) i al web municipal de transparència.
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 dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S.1. Pròrroga del contracte per a la gestió del servei del bar ubicat al camp de
futbol municipal (exp. 640/2014)
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Primer. Mitjançant Decret d’Alcaldia 2014-0536, de data 13 d’agost de 2014, es va
acordar l’adjudicació a la Sra. Gloria Catot Calvo, amb DNI ***, del contracte
administratiu especial del servei del bar ubicat al camp de futbol municipal, formalitzantse en document administratiu en data en data 29 d’agost de 2014. La durada del
contracte és de 4 anys, i es preveuen dues possibles pròrrogues d’un any de durada
cadascuna.
Segon. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de maig de 2018, va
acordar aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu especial per a
l’explotació del servei de bar del camp de futbol municipal, finalitzant la mateixa en data
29 d’agost de 2019.
Tercer. La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de febrer de 2019, va aprovar la
segona prorroga per un any més del contracte administratiu especial del servei del bar
ubicat al camp de futbol municipal, sent la finalització d’aquesta prorroga el 29 d’agost
de 2020.

Cinquè. En data dia 16 de març de 2020 mitjançant Ban de l’Alcalde (2/2020) es van
disposar un seguit de mesures com a conseqüència de la situació sanitària que s'estava
produint. Entre les quals "Tercer.- Tots els equipaments municipals romandran tancats,
inclosos bars i annexes." Conseqüentment, i a través d’ acord de Junta de Govern Local
de data de 27 de juliol de 2020, es va aprovar l’ampliació de la vigència del contracte de
gestió del bar del camp de futbol per un termini addicional equivalent al període de
vigència de l’estat d’alarma aprovat per RD 463/2020 de 14 de març, tres mesos i set
dies, és a dir, fins el 7 de desembre de 2020.
Sisè. Que en data de 21 d’agost del 2020, la Sra. Glòria Catot Calvo, va presenta
instància al registre electrònic d’aquest Ajuntament amb número 2020-E-RC-5967, a
través de la que exposava la seva voluntat de seguir endavant amb l’activitat laboral en
el bar del camp de futbol fins a finals de juny del 2021, que és quan finalitza la temporada
esportiva i sol·licita, excepcionalment i degut a la situació actual de pandèmia, aquesta
darrera pròrroga.
Setè. Atès que la clàusula 8 – Obligacions generals de les Disposicions Comuns
Aplicables als Plecs de Clàusules Administratives Particulars dels contractes de l’
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa que “La continuïtat en l’execució del
contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el moment en que fineix, encara no es
disposa del nou adjudicatari, de tal manera que el mateix s’entendrà prorrogat fins que
es formalitzi el nou contracte. Aquesta pròrroga tindrà les següents limitacions:
- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al tipus
de contracte que correspongui.
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Quart. Mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, modificat per Reial Decret
465/2020, de 17 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual ha sigut prorrogat fins el 21 de juny de
2020, essent la seva durada total de tres mesos i set dies.

- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte.
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos.”
I tenint en compte, d’altra banda, els perjudicis ocasionats als contractistes dels
equipaments municipals i dels seus bars degut a les mesures adoptades per fer front a
la crisis sanitària de magnituds imprevistes, es creu convenient i necessari atorgar
aquest termini addicional de vigència contractual fins que es disposi d’un nou
adjudicatari, per un màxim de 6 mesos, és a dir, fins el 7 de juny del 2021.
D’altra banda aquesta nova data de finalització permetrà que l’eventual canvi de
contractista en la gestió del bar i tasques de consergeria de l’equipament del camp de
futbol municipal, no coincideixi en el període de plena temporada esportiva.
Vuitè. Atès que la tècnica municipal d’esports i responsable del contracte, subscriu la
present proposta d’acord indicant així la seva conformitat.
Novè. Vist que la vigència de la pròrroga en el que es troba actualment el contracte
finalitza el proper 7 de desembre de 2020, es fa necessari que s’acordi la present
resolució amb anterioritat a la citada data, i es sotmeti a l’aprovació de la Junta de
Govern Local en sessió del dia 30 de novembre de 2020.
Desè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Primer. Aprovar sotmetre com assumpte sobrevingut a la Junta de Govern Local per
urgència de conformitat amb l’expositiu novè.
Segon. Aprovar la pròrroga de la vigència del contracte de gestió del bar del camp de
futbol fins que es disposi d’un nou adjudicatari, per un termini addicional màxim de 6
mesos, és a dir, fins el dia 7 de juny del 2021 d’ acord amb l’establert en la clàusula 8
de les Disposicions Comuns aplicables als plecs de clàusules particulars dels contractes
de l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Tercer. Disposar l’inici de l’expedient de contractació per la gestió del camp de futbol
amb la finalitat d’adjudicar un nou contracte pels citats serveis.
Quart. Notificar el present acord a la Sra. Gloria Catot Calvo, a la responsable del
contracte (Mireia Subirana Chaves tècnica d’esports), i a la Intervenció-Tresoreria
municipal.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
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Es proposa l’adopció dels següents 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 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.

S. 2 Aprovació del projecte del pressupost general per a l’exercici 2021 (exp.
1015/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats
municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat).
Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la mateixa,
i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital
social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen el contingut
d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats de despeses, els
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada entitat, així com
també com a annexos al mateix, els programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de
previsió i moviments del deute, així com el procediment d’elaboració i aprovació de dit
Pressupost.
En aplicació del contingut del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre
Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/415/2014, de 14 de març
i la Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local aprovada per Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal
per a l’exercici econòmic 2021.
Vista la memòria sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2021, que inclou els
estats de despeses i els estats d’ingressos.
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2021, així com l’informe
favorable emès per l’Interventora municipal.

Es proposa que la Junta de Govern Local elevi al Ple, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Proposar l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a l’exercici econòmic del 2021, en la forma que s’expressa al resum
per capítols següent:
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Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

PRESSUPOST 2021
2021
5.358.189,21 €
309.400,00 €
1.181.811,51 €
2.429.747,64 €
13.649,40 €
9.292.797,76 €
0,00 €
446.622,17 €
0,00 €
1.775.161,69 €
11.514.581,62 €
2021

4.858.080,13 €
3.314.356,10 €
11.501,00 €
520.409,60 €
8.704.346,83 €
2.464.262,79 €
0,00 €
10.500,00 €
335.472,00 €
11.514.581,62 €

SEGON.- Proposar l’aprovació inicial de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per
a l’any 2021 que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa:
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I. INGRESSOS
C1- Impostos directes
C2-Impostos indirectes
C3-Taxes i altres ingressos
C4-Transferències corrents
C5-Ingressos patrimonials
INGRESSOS CORRENTS
C6-Alienació de inversions reals
C7-Transferències de capital
C8-Actius financers
C9-Passius financers
totals..............
II. DESPESES
C1-Personal
C2-Béns corrents i serveis
C3-Despesa financera
C4-Transferències corrents
DESPESES CORRENTS
C6-Inversions reals
C7-Transferències de capital
C8-Actius financers
C9-Passius financers
totals..............
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TERCER.- Una vegada aprovat inicialment pel Ple, s’exposarà al públic durant un termini
de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis
municipal l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici econòmic 2021 i la
plantilla de personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el benentès que,
si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament.
QUART.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2021, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i la plantilla i així mateix, es traslladarà còpia del
pressupost a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

-

-

-

-

Tota l’activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims
obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local
Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les
Treballadores familiars.
Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de l’àmbit
educatiu del municipi.
Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i desenvolupament
promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció laboral dels
col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser contractat
mitjançant Plans d’Ocupació Locals.
Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil, d’atenció a urgències i
emergències de tot tipus.
Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadana. Servei de participació
ciutadana i comunicació. La funció de fe pública, assessorament legal perceptiu.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. Servei de
contractació administrativa i informàtica. Serveis de tramitació i gestió electrònica
de procediments administratius. El servei de la Secretaria municipal.
Àrea de Serveis Territorials: El control sanitari del medi ambient; d’indústries,
activitats i serveis, transport, soroll i vibracions d’edificis, de la distribució i
subministrament d’aliments i de cementiris. Els serveis d’ordenació i tramitació
d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. El servei
de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics.
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CINQUÈ.- Es proposa declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter
propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2021, els següents:

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial i prioritari les categories
i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i amb les
dotacions estrictament imprescindibles per a dur-los a terme.
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren essencials i prioritaris per a garantir l’ adequat
funcionament dels serveis públics.
SISÈ.- Disposar que l’acord cinquè queda suspès fins que vigeixi el pressupost 2021 en
uns termes que no impedeixin el seu compliment.
SETÈ.- En cas que aquest pressupost esdevingui definitiu, efectuar una retenció de
crèdit per no disponibilitat dels imports dels augments previstos de les retribucions dels
empleats públics fins que el Govern central no estableixi aquests augments, si es el cas.
VUITÈ.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació
NOVÈ.- Declarar que els acords primer i segon són un acte de tràmit, no posa fi a la via
administrativa i no pot ser impugnada separadament. Forma part d’un procediment
d’aprovació de disposicions generals.

-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 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.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 9:37 hores.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
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DESÈ.- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si
l’aprovació inicial esdevé definitiva:

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.

