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 18 de gener de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 03/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE
GENER DE 2021
Núm.: .......................................... 3/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: .................... 18 de gener de 2021
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) :
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 18 de gener de 2021, en sessió ordinària, amb la presidència de
la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més
amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació.

Pàgina 1 de 26
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: A4GPJ4R523FWCX9C3ZGZYRDZM | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 26

Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 19/01/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

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

A.

EXPEDIENT

PAG

2088/2020

4

54/2021

9

111/2021

9

2298/2019

11

2131/2020

14

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I
SERVEIS CENTRALS
1
1.1

B.

1

2

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Autorització de compatibilitat per a
l’exercici d’una activitat pública a un
funcionari municipal
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 l’11 de gener de 2021
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3
3.1

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.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA
CIUTADANIA

4
4.1

ÀREA
D’ATENCIÓ
A
LES
PERSONES
Aprovar la convocatòria, que incorpora
les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I
SERVEIS CENTRALS

4.3

2131/2020

18

2131/2020

22
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4.2

de caràcter econòmic- ajuts socials a
famílies i persones, l’any 2021.
Aprovar la convocatòria, que incorpora
les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials
de caràcter econòmic- beques material
escolar i llibres de text, l’any 2021.
Aprovar la convocatòria, que incorpora
les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials
de caràcter
econòmic- beques
esportives per prevenció del risc
d’exclusió social, l’any 2021.

ASSUMPTES

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

1. ÀREA DE RECURSOS HUMANS

1.1.

Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat pública a
un funcionari municipal (exp. 2088/2020)

Fets
1.- El Sr. ***, caporal de la policia local, mitjançant instància de 15 de desembre de 2020
(registre 2020-E-RC-9053), sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat
per a l’exercici d’activitat pública de docent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
per impartir 90 hores de classe en el Curs de formació bàsica per a policies 2021.
2.- Informe de la tècnica de recursos humans que consta com annex 1 i informa
favorablement a l’autorització de la compatibilitat.

- La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (art.37).
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (art 3.)
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions publiques
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
la Generalitat
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals
- Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al
servei de l’administració
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (text consolidat
Article 22.2 q)
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (arts. 4 i 7) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, reconeixen
al personal comprès en el seu àmbit d’aplicació la possibilitat de desenvolupar un segon
lloc de feina o activitat en el sector públic en els supòsits prevists per a les funcions
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Normativa aplicable:

docents. Les remissions que fan aquestes lleis impliquen que els llocs autoritzats siguin
en règim de dedicació parcial, que el reconeixement no afecti a la prestació de les seves
tasques i que les remuneracions no superen els límits previstos en les lleis.
Tenint en comptes que l’Institut de la Seguretat Pública de Catalunya, està dins del
sector públic, de conformitat amb l’art. 1 de la Llei 53/1984 i que a l’art. 4, contempla
expressament la possibilitat d’atorgar la compatibilitat com a activitat pública.
Vist l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, text consolidat, en relació amb l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
la competència per a resoldre la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
pública a un funcionari municipal, correspon al Ple de l’Ajuntament.
3r.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Ple
- Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020
- Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020
Per tot això es proposa al Regidor/a de Seguretat Ciutadana perquè elevi a la Junta de
Govern Local el següent
ACORD:

L’activitat docent no pot suposar una modificació de la seva jornada de treball, és per
això que les hores de treball efectiu no realitzades s’hauran de compensar. També serà
necessari que aquestes hores d’activitat docent no es concentrin de tal manera que
puguin afectar el funcionament normal del servei.
SEGON.- L’autorització de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels
articles 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’administració de la Generalitat i del Reial Decret 598/1985, de 30
d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’administració.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.
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.
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PRIMER.- Autoritzar al Sr. ***, caporal de la policia local la compatibilitat per a l’exercici
d’activitat pública docent a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per impartir 90
hores de classe en el Curs de formació bàsica per a policies 2021.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
ANNEX I
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Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:
A favor: 4 (2 ERC, 1 JxSF, 1 PSC)
Abstenció: 1 Cristina Múrcia Caraballo, regidora PSC.

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 l’11 de gener de 2021 (exp. 54/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 111/2021)

Nº

DATA
HORA

I

EXPEDIENT

20210001

04/01/2021 1901/2020
15:12

20210002

05/01/2021 2302/2019
13:49

RESUM
Comunicació espais per col·locar de cartells i
espais oficials per la realització d’actes electoral
i convocatòria del Ple per sorteig públic
membres de les meses electorals (Eleccions al
Parlament de Catalunya 14.02.2021)
Aprovació de l'acta de recepció del contracte de
subministrament i instal·lació de mobiliari casal
de joves Nexe ( Lot 5 )
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

05/01/2021 2142/2020
13:50

20210004
20210005

05/01/2021 2287/2019
14:03
07/01/2021 877/2020
9:40

20210006
20210007
20210008

07/01/2021 1887/2019
13:35
07/01/2021 54/2021
13:35
07/01/2021 51/2021
13:48

202100091
20210010
20210011
20210012
20210013
20210014
20210015
20210016
20210017

07/01/2021
17:18
08/01/2021
8:21
08/01/2021
8:47
08/01/2021
10:32
08/01/2021
10:40
08/01/2021
10:42
08/01/2021
10:48
08/01/2021
10:50
08/01/2021
16:52

1943/2020

202100182
20210019
20210020
20210021
20210022

11/01/2021
9:30
11/01/2021
13:22
11/01/2021
13:24
11/01/2021
14:27
11/01/2021
14:28

2140/2020

1
2

2123/2020

Adjudicació del contracte menor pel servei de
manteniment correctiu de guàrdia de
l'enllumenat públic i semàfors
Gestió de diligències d'embargament de sou i
salaris
Desistiment recurs reposició contra liquidació
ordre d'execució d'obres de conservació de can
Sala.
Recurs de reposició sobre alteració de cadastre
Convocatòria de la Junta de Govern Local de
11-1-21.
Requeriment d'esmena per la convocatòria de
Ple extraordinari sol·licitat per GfP (2020-E-RC9329).
Nòmina amb incidències desembre 2020

55/2021

Devolució drets d'examen d'aspirant a procés
selectiu
Denuncies de trànsit relació 21000781.

56/2021

Constitució de bestretes de caixa fixa 2021

1824/2020

Llicència per escomesa contra incendis
Carretera de Berga, s/n nau 12.
Comunicació per reforma coberta, muntatge i
desmuntatge de bastida C/ Padró, 6.
Comunicació per realització de mur a la
Prolongació Jaume Galobart, 1.
Comunicació per muntatge pèrgola
desmuntable Plaça Pintor Casas, 8 1r .
Resolució de recurs de reposició sobre
denegació de petició de GfP de correus
electrònics instructors.
Mesures per la difusió de l’Any Lluís Espinal
2021 a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
4ª modificació del Cartipàs municipal de
matèries competència de l'alcaldessa
Desestimació de l’al·legació de la neteja de
parcel·la a Rent-a-part
Convocatòria del Ple ordinari de 14-1-21.

377/2020
2027/2020
1905/2020
2117/2020

1373/2019
912/2020
76/2021
65/2019

Aprovació denegació d'accés a expedient per
trobar-se encara en fase d'instrucció.

Diligència per fer constar error en delegacions.
Decret anul·lat
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20210003

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3. ÀREA DE SEGURETAT
3.1.

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. 2298/2019)

2. En data, 14/11/2019 la persona interessada en l’expedient sancionador ha presentat
les al·legacions: “ Ahir vespre vaig anar al cant dels ocells amb la mare, que té el
certificat de disminució i la corresponen targeta d’aparcament. Vaig va aparcar el cotxe
a la Plaça de la Vila ja que el lloc reservat a minusvàlids de la carretera de Vic estava
ocupar. Tal com estava estacionat el vehicle no molestava a ningú i nomes era per
l’estona de la concentració diària per demanar la llibertat del nostres presos polítics. ../.”.
Aporta fotocopia de la Targeta d’estacionament per a persones amb disminució a nom
de ****
L’agent amb TIP 1059, que va actuar com agent denunciant al referit Butlletí de denuncia
SFB D- 2481 que consta a l’expedient, va emetre l’informe 111/2020 de data 30 de juny
de 2020 en relació a les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan
instructor desestimar les al·legacions formulades per la persona recurrent.
3. L’instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, de l’informe de l’agent
denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient sancionador,
formula la proposta de resolució en els següents termes:
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
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1. Núm. de denuncia: -SFB D-2481
Data i hora infracció: 13/11/2019 21:05.
Lloc infracció: Plaça de la Vila
Agent denunciant: TIP 1059.
Matrícula, marca i model del vehicle denunciat: ****
Nom, cognom i DNI del presumpte infractor: ***
Domicili del presumpte infractor: ***
Article infringit:- 154 No obeir un senyal de parada i estacionament prohibits.
Import de la multa:-200 euros.
Pèrdua de punts:-0 punts
Expedient WTP: 1900000373. Remesa:19058782.

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
4. 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, com a instructor a la vista de les al·legacions
presentades, proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la persona denunciada, en base
a l’informe que s’adjunta, corresponent a l’expedient sancionador amb número
1900000373, i imposar la sanció de multa de 200,00 euros que en el mateix es fa
constar.

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
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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 mateix
a la persona interessada.

ANNEX II

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

Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
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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
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
4. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

4.1.

Aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic- ajuts
socials a famílies i persones, l’any 2021 (exp. 2131/2020)

2.- El marc legal pel qual es regeixen aquests ajuts- subvencions - es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS), als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS), així com al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic,
aprovat pel Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial
de la Província del dia 12 de desembre de 2016 (en endavant Reglament).
Aquest Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts a persones en situacions
d’especial necessitat social i/o emergència i per atendre a situacions d’estat o risc
d’exclusió social.
3.- Ates que des de l’Ajuntament, a través de la Àrea de serveis socials proposa ajuts
d’urgència social destinades a famílies i persones amb risc d’exclusió social i
vulnerabilitat que tenen per objectiu ajudar a les famílies a pal·liar la seva situació socioeconòmica.
4.- Vist el que al pressupost municipal de 2021, a la partida pressupostària 33-23148000. Ajuts socials a famílies i persones, es consigna crèdit adequat i suficient, per un
import total de SEIXANTA MIL (60.000) EUR que es destinarà a aquestes actuacions..
5.- Vist que correspon a la Junta de Govern Local adoptar els acords que es proposen
a continuació, en virtut de la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
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1.- En els últims anys, l’Ajuntament ha ajudat a les famílies empadronades al municipi,
atorgant ajuts-subvencions- individuals a famílies i persones en situacions d’especial
necessitat social i/o emergència que han demanat l’auxili dels serveis socials municipals.

-

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 la adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a
l’atorgament d’ajuts socials a famílies i persones, l’any 2021 en el termes que
s’especifiquen en el document annex al present acord.
SEGON.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import màxim de SEIXANTA MIL (60.000) EUR,, a càrrec a la partida pressupostària 33231-48000. Ajuts socials a famílies i persones, del Pressupost municipal de 2021.
TERCER.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de l’Ajuntament.

Annex.- Convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de les
prestacions socials de caràcter econòmic- Ajuts socials a famílies i persones, de l’any
2021.
Codi de la convocatòria: AJUTS SOCIALS 2021.
1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han publicat.
Per acord del Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, va ser aprovat el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (que conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts), que va ser objecte de publicació
al Butlletí Oficial de la Província en data de 12 de desembre de 2016.
2. Objecte de la convocatòria
L’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència
per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, per a l’any 2021, d’acord
Pàgina 15 de 26
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: A4GPJ4R523FWCX9C3ZGZYRDZM | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 26

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.

amb el que estableixen els articles 1 i 2 del Reglament municipal de prestacions socials
de caràcter econòmic.
3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària.
La quantia màxima dels ajuts serà la que estableix l’article 9 (Quantia de les prestacions
i barem) del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
Aplicació pressupostària:33-231-48000. Ajusts socials a famílies i persones amb un
import màxim convocatòria: 60.000,00€.
4. Procediment de concessió.
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
5. Destinataris.
Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques qualsevol persona i/o unitat
familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en
risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar
l`empitjorament de la situació de mancança i que reuneixin els requisits que estableix
l’article 7.2. del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

6. Termini de sol·licitud.
Obert durant tots els dies de l’any. Caldrà sol·licitar cita prèvia amb l`equip de serveis
socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i informarà del règim jurídic aplicable a
aquesta convocatòria.
La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic
aplicable.
7. Documentació i requisits.
Per tal d`acreditar el compliment dels requisits exigits i facilitar la informació necessària
per aplicar els criteris d`atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la
sol·licitud haurà d`anar acompanyada de la documentació general establerta al
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic:
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada.
b) Document d’identificació del sol·licitant.
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:
c1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de
la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus
d’ajut.
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Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions
de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l’article 30 de
la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats
familiars que tenen a càrrec menors.

c2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada
d’ingressos de la unitat familiar.
c3. Declaració responsable en la que faci constar:
- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic
o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic i concedides per
aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa
que ho motiva.
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els
que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les
seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas
contrari, indicar quins.
c4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui
ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic
de referència dels equips bàsics d’atenció social.
En cas de requerir-se documentació específica, aquesta s’atindrà al que estableix
l’article 12 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
8. Criteris d`atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions.
Els criteris d’atorgament i barems, seran els que s’estableixen en els articles 8 i 9 del
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

10. Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat.
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el
seu compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades
Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS
en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l`honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent
en el moment del seu atorgament.
11. Altres condicions.
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es
regularan per allò disposat en el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter
econòmic.
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9. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió.
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la
Regidoria de Serveis Socials.

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.

Aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic- beques
material escolar i llibres de text, l’any 2021 (exp. 2131/2020)

1.- En els últims anys, l’Ajuntament ha ajudat a les famílies empadronades al municipi,
atorgant ajuts-subvencions- individuals a famílies i persones en situacions d’especial
necessitat social i/o emergència que han demanat l’auxili dels serveis socials municipals.

Aquest Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts a persones en situacions
d’especial necessitat social i/o emergència i per atendre a situacions d’estat o risc
d’exclusió social.
3.- Ates que des de l’Ajuntament, a través de la Àrea de serveis socials proposa ajudes
de material escolar i llibres de text destinades a infants en situació de risc o de
vulnerabilitat que tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar.
4.- Vist el que al pressupost municipal de 2021, a la partida pressupostària 33-32348010. Beques material escolar, es consigna crèdit adequat i suficient, per un import
total de VUIT MIL (8.000) EUR que es destinarà a aquestes actuacions.
5.- Vist que correspon a la Junta de Govern Local adoptar els acords que es proposen
a continuació, en virtut de la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament.
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2.- El marc legal pel qual es regeixen aquests ajuts- subvencions - es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS), als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS), així com al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic,
aprovat pel Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial
de la Província del dia 12 de desembre de 2016 (en endavant Reglament).

Es proposa la adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. - APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a
l’atorgament de material escolar i llibres de text destinades a infants en situació de risc
o de vulnerabilitat que tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar, per
l’any 2021 en el termes que s’especifiquen en el document annex al present acord.
SEGON.- AUTORITZAR la despesa es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de VUIT MIL (8.000) EUR, a càrrec a la partida pressupostària 33-323-48010.
Beques material escolar, del Pressupost municipal de 2021.
TERCER.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de l’Ajuntament.

Annex.- Convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de les
prestacions socials de caràcter econòmic- material escolar i llibres de text, de l’any 2021.
Codi de la convocatòria: AJUTS SOCIALS 2021.
1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han publicat.
Per acord del Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, va ser aprovat el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (que conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts), que va ser objecte de publicació
al Butlletí Oficial de la Província en data de 12 de desembre de 2016.
2. Objecte de la convocatòria
L’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència
per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, per a l’any 2021, d’acord
amb el que estableixen els articles 1 i 2 del Reglament municipal de prestacions socials
de caràcter econòmic.
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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.

3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària.
La quantia màxima dels ajuts serà la que estableix l’article 9 (Quantia de les prestacions
i barem) del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
Aplicació pressupostària:33-323-48010. Ajusts socials per beques material escolar i
llibres de text amb un import màxim convocatòria: 8.000,00€.
4. Procediment de concessió.
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
5. Destinataris.
Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques qualsevol persona i/o unitat
familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en
risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar
l`empitjorament de la situació de mancança i que reuneixin els requisits que estableix
l’article 7.2. del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions
de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l’article 30 de
la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats
familiars que tenen a càrrec menors.

La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic
aplicable.
7. Documentació i requisits.
Per tal d`acreditar el compliment dels requisits exigits i facilitar la informació necessària
per aplicar els criteris d`atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la
sol·licitud haurà d`anar acompanyada de la documentació general establerta al
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic:
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada.
b) Document d’identificació del sol·licitant.
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:
c1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de
la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus
d’ajut.
c2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada
d’ingressos de la unitat familiar.
c3. Declaració responsable en la que faci constar:
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6. Termini de sol·licitud.
Obert durant tots els dies de l’any. Caldrà sol·licitar cita prèvia amb l`equip de serveis
socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i informarà del règim jurídic aplicable a
aquesta convocatòria.

- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic
o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic i concedides per
aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa
que ho motiva.
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els
que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les
seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas
contrari, indicar quins.
c4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui
ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic
de referència dels equips bàsics d’atenció social.
En cas de requerir-se documentació específica, aquesta s’atindrà al que estableix
l’article 12 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
8. Criteris d`atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions.
Els criteris d’atorgament i barems, seran els que s’estableixen en els articles 8 i 9 del
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

10. Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat.
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el
seu compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades
Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS
en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l`honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent
en el moment del seu atorgament.
11. Altres condicions.
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es
regularan per allò disposat en el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter
econòmic.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
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9. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió.
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la
Regidoria de Serveis Socials.

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

4.3.

Aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic- beques
esportives per prevenció del risc d’exclusió social, l’any 2021 (exp.
2131/2020)

1.- En els últims anys, l’Ajuntament ha ajudat a les famílies empadronades al municipi,
atorgant ajuts-subvencions- individuals a famílies i persones en situacions d’especial
necessitat social i/o emergència que han demanat l’auxili dels serveis socials municipals.
2.- El marc legal pel qual es regeixen aquests ajuts- subvencions - es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS), als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS), així com al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic,
aprovat pel Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial
de la Província del dia 12 de desembre de 2016 (en endavant Reglament).
Aquest Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts a persones en situacions
d’especial necessitat social i/o emergència i per atendre a situacions d’estat o risc
d’exclusió social.

4.- Vist el que al pressupost municipal de 2021, a la partida pressupostària 33-32648009. Beques esportives per prevenció del risc d’exclusió social, es consigna crèdit
adequat i suficient, per un import total de CINC MIL (5.000) EUR que es destinarà a
aquestes actuacions.
5.- Vist que correspon a la Junta de Govern Local adoptar els acords que es proposen
a continuació, en virtut de la competència delegada següent:
-

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

Es proposa la adopció dels següents:
ACORDS:
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3.- Ates que des de l’Ajuntament, a través de la Àrea de de serveis socials es proposa
fomentar activitats esportives destinades a infants i adolescents en risc que tinguin per
objectiu el foment de la igualtat i la disminució de la situació de risc.

PRIMER. - APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a
l’atorgament de beques esportives per prevenció del risc d’exclusió social, l’any 2021 en
el termes que s’especifiquen en el document annex al present acord.
SEGON.- AUTORITZAR la despesa es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de CINC MIL (5.000) EUR, a càrrec a la partida pressupostària 33-326-48009.
Beques esportives per prevenció del risc d’exclusió social, del Pressupost municipal de
2021.
TERCER.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de l’Ajuntament.
QUART.-- Declarar que:
-

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

Annex.- Convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de les
prestacions socials de caràcter econòmic- beques esportives per prevenció del risc
d’exclusió social, de l’any 2021.

1. Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han publicat.
Per acord del Ple Municipal de data 15 de setembre de 2016, va ser aprovat el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (que conté les
normes-Bases reguladores de les subvencions- ajuts), que va ser objecte de publicació
al Butlletí Oficial de la Província en data de 12 de desembre de 2016.
2. Objecte de la convocatòria
L’atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència
per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, per a l’any 2021, d’acord
amb el que estableixen els articles 1 i 2 del Reglament municipal de prestacions socials
de caràcter econòmic.
3. Quantia total màxima dels ajuts i consignació pressupostària.
La quantia màxima dels ajuts serà la que estableix l’article 9 (Quantia de les prestacions
i barem) del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
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Codi de la convocatòria: AJUTS SOCIALS 2021.

Aplicació pressupostària:33-326-48009. Ajusts socials per beques esportives per
prevenció del risc d’exclusió social amb un import màxim convocatòria: 5.000,00€.
4. Procediment de concessió.
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
5. Destinataris.
Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques qualsevol persona i/o unitat
familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en
risc d’exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar
l`empitjorament de la situació de mancança i que reuneixin els requisits que estableix
l’article 7.2. del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions
de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l’article 30 de
la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats
familiars que tenen a càrrec menors.
6. Termini de sol·licitud.
Obert durant tots els dies de l’any. Caldrà sol·licitar cita prèvia amb l`equip de serveis
socials qui facilitarà el formulari de sol·licitud i informarà del règim jurídic aplicable a
aquesta convocatòria.

7. Documentació i requisits.
Per tal d`acreditar el compliment dels requisits exigits i facilitar la informació necessària
per aplicar els criteris d`atorgament i baremació de les quanties de les prestacions, la
sol·licitud haurà d`anar acompanyada de la documentació general establerta al
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic:
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada.
b) Document d’identificació del sol·licitant.
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:
c1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de
la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus
d’ajut.
c2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada
d’ingressos de la unitat familiar.
c3. Declaració responsable en la que faci constar:
- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d’altre organisme, públic
o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic i concedides per
Pàgina 24 de 26
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: A4GPJ4R523FWCX9C3ZGZYRDZM | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 26

La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic
aplicable.

aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa
que ho motiva.
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els
que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les
seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas
contrari, indicar quins.
c4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui
ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic
de referència dels equips bàsics d’atenció social.
En cas de requerir-se documentació específica, aquesta s’atindrà al que estableix
l’article 12 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.
8. Criteris d`atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions.
Els criteris d’atorgament i barems, seran els que s’estableixen en els articles 8 i 9 del
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic.

10. Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat.
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el
seu compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades
Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS
en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l`honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent
en el moment del seu atorgament.
11. Altres condicions.
La resta de condicions i circumstàncies no previstes en aquesta convocatòria, es
regularan per allò disposat en el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter
econòmic.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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9. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió.
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la
Regidoria de Serveis Socials.

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 08:48 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.

