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 25 de gener de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 04/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE
GENER DE 2021
Núm.: .......................................... 4/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: .................... 25 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) : Sra. Estrella Morales Navarro
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 25 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. Així mateix, també s’acorda per unanimitat la inclusió de l’assumpte
sobrevingut proposat.

Pàgina 1 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 88

Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 26/01/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

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

EXPEDIENT

PAG

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

B.

1.

2.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en
règim de concurrència competitiva en el
marc de les normes de regulació de
l'assumpció per l'Ajuntament de les tarifes
meritades per usuaris de la Residència i
Centre de dia municipals, com a
desplegament de la clàusula 18 del Plec de
clàusules administratives particulars de la
concessió de la residència i centre de dia
municipals de la Gent gran de Sant Fruitós
de Bages, any 2021.
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 18-1-21.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

157/2021

4

114/2021

10

111/2021

10

1911/2020

13

1475/2020

15

681/2020

48

815/2020

50

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
3.

4.
4.1.
5.
5.1.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ I COMERÇ
Acceptació de l’ajut concedit en el marc del
Programa específic Treball, Talent i Tecnologia.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Resolució expedient disciplinari TIP 1026
ÀREA DE SEGURETAT
Sobre incoació de procediment sancionador

5.2.

Sobre incoació de procediment sancionador

3.1.
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1
1.1.

5.3.

Sobre incoació de procediment sancionador

5.4.

Resolució declarant la caducitat de procediment
sancionador per infracció de la normativa de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial.

753/2020

52

2298/2019

54

944/2020

57

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar.

S1

No hi ha assumptes a tractar.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Adjudicació del contracte de les obres
contingudes en el Projecte d’obres
d’urbanització anticipades i ordinàries
d’urbanització provisional a l’àmbit del sector
el Puig.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES

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

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
1. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
1.1.

Convocatòria per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència
competitiva en el marc de les normes de regulació de l'assumpció per
l'Ajuntament de les tarifes meritades per usuaris de la Residència i
Centre de dia municipals, com a desplegament de la clàusula 18 del Plec
de clàusules administratives particulars de la concessió de la
residència i centre de dia municipals de la Gent gran de Sant Fruitós de
Bages, any 2021 (exp. 157/2021)

1. Per acord de l’Ajuntament Ple de 12 de juny de 2013, es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars de la concessió de la Residencia i del Centre de
dia municipal de la gent gran de Sant Fruitós de Bages. Aquest plec al Títol 3. Regim
econòmic, article 18. Subvenció municipal per raó de determinat usuaris, es disposa:
“L’Ajuntament podrà determinar que determinats usuaris de la residencia satisfaran al
concessionari nomes una part de les tarifes, per raons socials i econòmiques. En aquest
cas, la resta de les tarifes les satisfarà l’ajuntament en un sol acte i dins del mes de
gener de l’exercici següent al de meritació de les tarifes.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2016, van ser aprovades
les normes de regulació de l’assumpció per l'Ajuntament de les tarifes meritades pels
usuaris de la residencia i el centre de dia, com a desplegament de la clàusula 18 del
Plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei de residencia i
del centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de Bages, (per ajudar a les persones
residents que tinguin dificultats per pagar la seva estada en la residència de la gent
gran amb rendes insuficients seves i/o a de la seva família). (Exp. 1103/2016). Aquestes
normes van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 23 de
setembre de 2016.
En dites normes s’estableix que l’assumpció de tarifes no te la condició de subvenció,
conforme a l'article 121.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. En conseqüència en trobarien en
el supòsit de l’apartat d) Les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que
satisfacin finalitats de caràcter social.
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Antecedents

Fonaments de dret.

- Normes de regulació de l’assumpció per l'Ajuntament de les tarifes meritades pels
usuaris de la residencia i el centre de dia, com a desplegament de la clàusula 18 del
Plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei de residencia i
del centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de Bages (publicades al BOP de
23/09/2016.
- Bases d’execució del Pressupost 2021.
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
- Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 15 de setembre de 2016 (publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 12/12/2016).
- Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local .
- Llei 39/2015, d‘1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix l’obligatorietat de donar publicitat de la informació.
- 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).
2.- D’acord amb allò previst pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica la
DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, es considera justificada la tramitació d’aquest
procediment, tot i la suspensió automàtica dels terminis per la tramitació dels
procediments administratius, per evitar perjudicis als interessos i drets dels possibles
beneficiaris dels ajuts i indirectament a la ciutadania, raó per la qual la no tramitació del
procediment causaria un perjudici greu que afectaria a la protecció de l’interès general.
3.- 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: Ple
Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020”

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
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1.- Les bases i la convocatòria d’aquest ajuts a les persones que tinguin dificultats per
pagar la seva estada en la residència de la gent gran amb rendes insuficients seves i/o
de la seva família es fonamenten principalment en la següent normativa:

ACORDS
PRIMER.- APROVAR convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats a les
persones que tinguin dificultats per pagar la seva estada en la residència i centre de dia
de la gent gran amb rendes insuficients seves i/o a de la seva família, en el marc de les
Normes de regulació de l’assumpció per l’Ajuntament de les tarifes meritades per usuaris
de la residència i centre de dia municipals, com a desplegament de la clàusula 18 del
plec de clàusules administratives particulars de la concessió de la residència i centre de
dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages, any 2021, aprovades per acord
de la Junta de Govern Local 5 de setembre de 2016 i publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 23 de setembre de 2016 (Exp. 1103/2016)
SEGON.- Obrir la convocatòria a aquests ajuts, des de l’endemà de la data de publicació
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i restarà oberta tot
l’any.

QUART.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) l’aprovació,
per part de l’òrgan competent de l’aprovació de les bases i la convocatòria amb el text
que consta a l’annex d’aquest acord, per donar compliment als preceptes regulats a
l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i les
especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS).
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipal.
SISÈ.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
- Document annex al present acord- Extracte de la convocatòria d’ajuts per a
l’assumpció de les tarifes meritades per a usuaris de la residència i centre de dia
municipal.
Convocatòria: Ajuts a usuaris de la residència i centre de dia municipal.
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TERCER.- Aprovar autoritzar les despeses a càrrec de l’aplicació pressupostària: 33231-48002. Ajuts individualitzats residència d’avis. Exercici: 2021. Import: 60.000,00
euros.
No podran atorgar-se ajuts per import superior a l’esmentat.

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on s’han publicat.
Per acord de la per acord de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2016, van
ser aprovades les normes de regulació de l’assumpció per l'ajuntament de les tarifes
meritades pels usuaris de la residencia i el centre de dia, com a desplegament de la
clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei
de residencia i del centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de Bages (Exp.
1103/2016). Aquestes normes van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de data 23 de setembre de 2016.
2.- Objecte de la convocatòria.
L’atorgament d’ajuts consistents en una prestació econòmica per ajudar a finançar una
part del cost dels serveis d’acolliment residencial (tarifes-.preus privats) amb l’objectiu
de facilitar l’atenció de les persones dependents, veïns/es de Sant Fruitós de Bages en
situació de dependència que tinguin dificultats per pagar la seva estada en la residència
de la gent gran amb rendes insuficients seves i/o a de la seva família
3.- Quantia dels ajuts i consignació pressupostària.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 60.000 euros, a càrrec de
l’aplicació pressupostària: 33-231-48002. Ajuts individualitzats residència d’avis.
No podran atorgar-se ajuts per import superior a l’esmentat.

Les normes així com tots els models dels documents exigits per aquestes podran trobarse Butlletí Oficial de la Província de data 23 de setembre de 2016 i al web de la
l’Ajuntament en l’apartat actualitat/notícies.
La declaració responsable s’haurà de presentar presencialment o telemàticament. Les
presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa Consistorial (plaça de
la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores. Les sol·licituds telemàtiques
es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal https://www.santfruitos.cat/seuelectronica.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als efectes
de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.
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4.- Procediment de Concessió.

Per mitjà d’aquesta adreça, rebran una cita amb l’Àrea d’Atenció Ciutadana- serveis
socials, als efectes de mantenir una entrevista presencial, en la qual hauran d’aportar la
documentació necessària per tramitar la subvenció
Verificada la concurrència de la condició de beneficiari l’Àrea responsable de la
instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts objecte de la present
convocatòria (l’Àrea d’Atenció Ciutadana, mitjançant l’equip instructor 47) es realitzarà
la proposta de concessió dels ajuts.
La resolució determinarà la data d'inici de l’assumpció, la qual podrà ser des de la data
d'inici del procediment o de l’ingrés.
El termini per resoldre i notificar es de tres mesos i el silenci administratiu negatiu.
La resolució que reconegui el dret serà notificada a l'usuari i al concessionari. A partir
d'aquell moment, el concessionari estarà obliga a aplicar el mecanisme de la clàusula
18 del plec administratiu de la seva concessió. Anualment, expedirà una factura pels
serveis assumits per l'Ajuntament acompanyada d'una certificació acreditativa de les
prestacions facturades.

Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques per a l’assumpció de les tarifes
meritades per a usuaris de la Residència i Centre de Dia municipal, l'usuari que disposi
de les condicions subjectives següents:
Persones majors de 65 anys, o menors amb informe de excepcionalitat que.
- Acreditin 2 anys d'antiguitat al municipi de Sant Fruitós de Bages o be justificar situació
d'arrelament familiar. En aquest cas la família també haurà d'acreditar l'empadronament
al municipi de Sant Fruitós de Bages amb una antiguitat mínima de 2 anys En els dos
casos la antiguitat ha de ser immediatament anterior a la data de presentació de
sol·licitud.
- No disposin de recursos econòmics per afrontar la despesa.
- No puguin ser ateses en el nucli familiar, o be han perdut l'habitatge o be aquest,
presenta unes condicions de insalubritat greu que no hi permeten l'habitabilitat.
- No disposin de xarxa familiar directe en 1r i 2n grau de consanguinitat que es facin
càrrec tan per motius econòmics com per motius socials i/o relacionals i que requereixen
l'acolliment en un centre assistencial.
6.- Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i restarà obert durant
tots els dies de l’any.
La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i del règim jurídic
aplicable,
7.- Règim Jurídic, Publicitat i Protecció de dades de caràcter personal.
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5.- Destinataris.

Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la normativa que
la desenvolupa. En matèria de regulació substantiva, són normes d'aplicació subsidiària
el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 15 de setembre de 2016, la Llei 13/2006, de
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d'11 d'octubre,
de serveis socials.
L’Ajuntament publicarà la convocatòria d’aquest ajuts al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), a través de la seva tramesa a la Bases de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), a la Seu electrònica municipal https://www.santfruitos.cat/seuelectronica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, la persona
beneficiària, la quantitat concedida, la finalitat i els conceptes subvencionats, segons es
vagin atorgant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través
de la seva tramesa a la Bases de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat
de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió
de la subvenció de l’Ajuntament, basant-se en una missió de caràcter públic i en les
obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb
finalitats de gestió documental i d’arxiu.

Per a consultes relatives a les previsions d’aquestes Bases reguladores i la gestió dels
ajuts, les persones sol·licitants i beneficiàries poden posar-se en contacte amb l’Àrea
d’Atenció a la Ciutadania, al telèfon 93 8789701, o enviant un missatge de correu
electrònic a serveissocials@santfruitos.cat.
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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8.- Consultes.

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 18-1-21 (exp. 114/2021)
S’esmena l’acta de data 18-1-21 en el sentit d’afegir a l’acta que durant la deliberació
del punt 1.1. “autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat pública a un
funcionari municipal”, la regidora Cristina Murcia Caraballo surt de la Sala de Plens
municipal, i s’absté de votar aquest punt.
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.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades.
I

EXPEDIENT

20210023
20210024

13/01/2021 102/2021
12:03
13/01/2021 540/2020
13:41

202100251
20210026

13/01/2021 2086/2020
13:53
13/01/2021 63/2021
14:13

20210027
20210028

13/01/2021 1748/2020
17:22
13/01/2021 84/2021
17:24

1

RESUM
Proposta de modificació de la Ordenança fiscal
número 5 ICIO
Decret d'hisenda ref justificació subv.
nominativa de SF Escola de Futbol (pròrroga
conveni), exercici 2020.
Petició inspecció caldera veí - no competència
Ajuntament.
Aprovació nova avaluació d'arma agent TIP
1025, atès que la tenia retirada i el proper
18.01.2020 s'incorpora després d'una IT de
llarga durada.
Sancionador ordenança de tinença d'animals.
ACCÉS DIPUTADA COPIA INFORMES
REMESOS PER L'ORGAN INTERVENTOR A
LA SINDICATURA PER ACORDS CONTRARIS

Decret anul·lat
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DATA
HORA

Nº

13/01/2021 2101/2020
17:25

20210030
20210031

13/01/2021 2048/2020
17:27
13/01/2021 1528/2020
20:40

20210032
20210033
20210034

14/01/2021 1854/2020
17:49
14/01/2021 1508/2018
17:50
14/01/2021 1157/2020
17:50

20210035

14/01/2021 190/2020
17:56

20210036

14/01/2021 759/2020
17:58

20210037

14/01/2021 1179/2020
17:58

20210038
20210039
20210040
20210041

14/01/2021
17:59
14/01/2021
20:49
14/01/2021
21:34
15/01/2021
10:20

2062/2020

20210042
20210043
20210044
20210045

15/01/2021
10:29
15/01/2021
11:23
15/01/2021
11:24
15/01/2021
12:05

1347/2020

Aprovació llista definitiva aspirants admesos/es,
exclosos/es i modificació ocupació membre
tribunal procés selectiu per la creació d'una
borsa de treballadors/es socials.
Subvenció 2020 Niu de petjades.

106/2021

Renúncia llicència per no realització de les
obres
Desestiment llicència per ampliació xarxa gas
natural per subministrament nous abonats C/
Faig - València
Liquidació del servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència desembre
2020
Esmena del Decret número 2020-1849 de data
18.12.2020 sobre estimació i desestimació de
les sol·licituds de la línia 3 de subvencions del
pla de recuperació econòmica dels efectes del
covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Prescripció retorn Impost liquidació llicència per
no realització obres construcció habitatge C/
Faig, 21.
Comunicació per adequació interior local per a
despatx professional C/ Nou, 9 baixos.
Aprovació ajornament explicació qualificació
OPO TM Promoció Econòmica.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 18-1-2021.
Decret d'aplicació tarifa reduïda quota mensual
de la Llar infants municipal Les Oliveres, 20202021 (NJAL).
Declaració Responsable de botiga de moda
infantil - Xics
Denuncies de trànsit relació 21001912.

104/2021

Denuncies de transit relació 21001123.

63/2021

Aprovació resultat avaluació tinença d'arma TIP
1025.

1387/2019
114/2021
2038/2020
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20210029

A REPARAMENTS FORMULATS PER LA
INTERVENCIÓ
Aprovació incoacció expedient disciplinari
membre personal corporatiu serveis Brigada
municipal.
Sancionador animals per danys.

15/01/2021 1986/2019
15:23

20210047

16/01/2021 2006/2020
12:48

20210048
20210049
20210050
20210051
20210052
20210053
20210054

16/01/2021
12:51
18/01/2021
9:57
18/01/2021
10:07
18/01/2021
13:48
18/01/2021
13:49
18/01/2021
13:53
18/01/2021
13:55

20210055
20210056
20210057

18/01/2021 1868/2020
13:57
18/01/2021 439/2020
19:19
18/01/2021 85/2021
19:19

1928/2020
143/2020
1443/2015
2267/2019
138/2021
93/2021
116/2021

Indemnitzacions per assistències als membres
de la Corporació i assignació mensual als grups
municipals. Mandat 2019-2023.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques per autoconsum C/ Sabina
Brucart, 10.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques per autoconsum C/ Alzina, 23.
Aprovació requeriment esmenes aplaçament 2a
prova OPO TS ARQUITECTES Sra. Laura Mas.
Adjudicació contracte menor reparació semàfor
ctra. de Vic.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local (TIP 1025).
Deixar sense efecte la convocatòria del Ple
extraordinari (sorteig eleccions) de 19-1-2021.
Aprovació nou Nomenament interí agent policia
local - Guillem Català.
Període d'informació expedient ordre d'execució
per obres de conservació, rehabilitació o millora
al Carrer Bon Temps, 17, 19, 21 i 23 a les
Brucardes.
Sancionador en matèria d'animals i
repercussió per recollida d'animal.
Desestimació recurs reposició contra liquidació
DENSO, SAU
Resposta consulta urbanística instal·lació
Paintball.

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

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ
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20210046

3.1.

Acceptació de l’ajut concedit en el marc del Programa específic Treball,
Talent i Tecnologia (exp. 1911/2020)

Primer.- Al 12 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.

Tercer.- Segons estableix el règim regulador, el pagament de l’ajut es realitzarà de la
forma següent:
1. A partir de la presentació del document d’acceptació i del Pla d’acció, la
Diputació de Barcelona pagarà avançadament el 100 per cent de l’import
periodificat l’any 2021, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la
despesa estigui obert.
2. La Diputació de Barcelona abonarà un segon pagament avançat corresponent
al 100 per cent de l’import periodificat l’any 2022 prèvia presentació i validació
de la justificació de les despeses corresponent al 100 per cent de l’import
periodificat el 2021, i sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la
despesa estigui obert.
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Segon.- Amb l’aprovació del programa i el seu règim regulador, s’aprova també la relació
individualitzada dels ajuts a concedir, el qual estableix que l’ajut concedit a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages és de 26.888,46 €

Quart.- Tal i com estableix l’article 13 “Resolució i Acceptació”, es pot realitzar
l’acceptació de l’ajut fins al 30 de gener de 2021, presentant els documents de
“Acceptació expressa” i “Pla d’acció”.
Cinquè.- El programa treball, talent i tecnologia té per objecte dur a terme actuacions de
promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica basades en l’impuls de la tecnologia
i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model
socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
L’objectiu d’aquest ha de ser:
- Minimitzar el deteriorament dels actius del territori, persones (força laboral),
empreses i institucions, ocasionat per la COVID-19.
- Reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de creixement en què
estaven posicionades abans de l’esclat de la crisi ocasionada per la COVID-19.
- Reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva del nostre
territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible,
alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

Setè.- L’agrupació territorial i l’execució conjunta a nivell comarcal del projecte permetria
aprofitar el treball iniciat amb el Programa OBI-Ocupació al Bages Industria des del
2015, progressar en la concertació entre totes les administracions de la comarca i
agents, i seguir treballant de forma coordinada amb el Consell Comarcal del Bages i la
resta d’Ajuntaments i d’agents del territori en la consecució de les actuacions
proposades.
Vuitè.- El 23.12.2020, a través del Decret d’Alcaldia 2020-1875 [DECRET - ADHESIÓ
TTT 2020-2021] es va resoldre sol·licitar la participació en l’agrupació territorial del
Projecte Treball Talent i Tecnologia Bages 2020-2021, i firmar la corresponent carta
d’adhesió.
Novè.- No obstant, la formalització d’aquesta agrupació territorial i la possible delegació
a altres ens per a l’execució del projecte conjunt, es realitzarà de forma posterior a
l’acceptació de l’ajut per part dels diferents Ajuntaments implicats.
Desè.- La Junta de Govern Local per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
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Sisè.- El 16 de desembre de 2020 es va celebrar el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes i es
va presentar el projecte Treball, Talent i Tecnologia (TTT), en el qual es va proposar
formar una agrupació territorial i executar conjuntament el projecte per part del Consell
Comarcal del Bages i els Ajuntaments de la comarca.

-

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.- Acceptar la totalitat la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el
marc del Programa específic Treball Talent i Tecnologia, consistent en un import de
26.888,46euros.
Segon.- Completar el formulari “Memòria pla d’acció” segons el projecte i les accions
consensuades amb l’agrupació territorial Projecte Treball Talent i Tecnologia Bages
2020-2021 liderada pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa.
Tercer.- Habilitar al secretari municipal per signar i realitzar el tràmit d’acceptació a
través del portal PMT.

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. ÀREA DE RECURSOS HUMANS

4.1.

Resolució expedient disciplinari TIP 1026 (exp. 1475/2020)
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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.

Primer.- Per decret d’alcaldia amb número 1268 de data 17 de setembre de 2020 es va
aprovar la incoació d’expedient disciplinari ***, agent de la Policia Local de Sant Fruitós
de Bages.
Segon.- De conformitat amb els articles 28 i 30 del Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos
de Policia Local de Catalunya, l’instructor de l’expedient disciplinari ha donat trasllat de
l’expedient complet a l’òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern Local, per a
que dicti la resolució que correspongui.
Tercer.- Vistes les al·legacions formulades per la representant de la interessada (registre
d’entrada 99 de 7/01/2021) les quals són reiteracions de les al·legacions que es van
presentar en data 07/12/2020 ( registre d’entrada 8889) i que han sigut contestades i
desestimades en la seva totalitat en l’apartat E de la proposta de resolució de l’instructor.
Quant a l’al·legació cinquena sobre els llistats de totes les dotacions policials durant els
últims tres mesos, no s’ha vulnerat cap dret a defensa de la interessada donat que les
faltes van ser comeses en el torn de nit.

ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per la defensa de la interessada de
conformitat amb l’apartat E de la proposta de resolució de l’instructor relatiu a la
“contestació al·legacions presentades a la pràctica de prova”. S’adjunta com annex 1.
Segon.- Resoldre el procediment sancionador declarant:
Per la conducta consistent en incomplir l’obligació d’adequar el seu patrullatge en el
temps i territori de conformitat amb l’ordre 5/2020 emesa pel Cap de la Policia Local
d’aquell moment, se la declara responsable d’una infracció greu tipificada en l’article
49.a) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies locals de Catalunya consistent en “La
desobediència als superiors en l'exercici de les funcions i l'incompliment de les ordres
rebudes” i se l’imposa la sanció de la suspensió de funcions de vint dies amb pèrdua de
les retribucions, tipificada en l’article 52.3.a de la Llei 16/1991.
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Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament”

Per la conducta consistent en desatendre els requeriments d’un ciutadà i no fer acte de
presència al lloc per tal de comprovar la veracitat dels fets, se la declara responsable
d’una infracció lleu tipificada en l’article 50.b) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies
locals de Catalunya consistent en “la demora, negligència i l’oblit en l’incompliment de
les funcions o de les ordres rebudes” i se li imposa la sanció de la suspensió de funcions
de cinc dies amb pèrdua de les retribucions, tipificada en l’article 52.4.a de la Llei
16/1991.
Tercer.- Declarar que no procedeix considerar responsable la funcionària per la
conducta consistent “en desatendre els requeriments d’un ciutadà i no fer acte de
presència al lloc per tal de comprovar la veracitat dels fets”, donat que la infracció que
correspondria és una falta lleu prevista en l’article 50.b) de la Llei 16/1991 i aquesta ha
prescrit segons l’article 58 de la mateixa llei.
Quart.- Notificar la resolució a la interessada i comunicar la resolució a la Junta de
Personal.

Sisè.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
ANNEX 1
Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
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Cinquè.- Atès que actualment la treballadora està de baixa mèdica per incapacitat
temporal, s’acorda la suspensió de l’eficàcia de les sancions fins que es reincorpori de
la mateixa.

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 88

Pàgina 18 de 88

Pàgina 19 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 88

Pàgina 20 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 88

Pàgina 21 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 88

Pàgina 22 de 88

Pàgina 23 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 88

Pàgina 24 de 88

Pàgina 25 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 88

Pàgina 26 de 88

Pàgina 27 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 88

Pàgina 28 de 88

Pàgina 29 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 88

Pàgina 30 de 88

Pàgina 31 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 88

Pàgina 32 de 88

Pàgina 33 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 88

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

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 88

Pàgina 34 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 88

Pàgina 35 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 88

Pàgina 36 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 88

Pàgina 37 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 88

Pàgina 38 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 88

Pàgina 39 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 88

Pàgina 40 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 88

Pàgina 41 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 88

Pàgina 42 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 88

Pàgina 43 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 88

Pàgina 44 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 88

Pàgina 45 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 88

Pàgina 46 de 88

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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 88

Pàgina 47 de 88

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

5.1.

Sobre incoació de procediment sancionador (exp. 681/2020)

1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2020-1447 de 22 d’octubre de 2020, es va
incoar expedient sancionador el Sr. *** amb DNI *** i la Sra. *** amb DNI ***, per
determinar la infracció que hagi pogut incórrer i l’aplicació, si escau, de la sanció que
procedeixi, amb motiu de ser el responsable de la conducta descrita en les actes
policials 259/2020 i 260/2020 que suposen la vulneració de les normes de convivència
en matèria de sorolls establertes en l’Ordenança municipal de convivència ciutadana.
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar els
interessats en data 30 d’octubre de 2020 atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb
reducció i atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar
les proves que considerés oportunes.
Atès que han transcorregut els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi efectuat el pagament i sense
que s’hi hagi presentat cap al·legació.
3. D’acord amb l’establert a l’ordenança municipal de Seguretat Ciutadana, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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1. ANTECEDENTS

4. Vista la proposta de l’instructor, de data 23 de novembre de 2020, de resolució de
l’expedient.
5. 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
ACORDS
PRIMER.- Imposar el Sr. *** amb DNI *** una sanció de multa de 100,00 euros per
la comissió d’una infracció lleu tipificada a l’article 41.2 en relació amb l’article 22 de
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana pels fets que consten en l’acta dels
agents de la Policia Local número 293/2020, de data 6 de maig, per la producció de crits
i sorolls excessivament alts que generen molèsties veïnals.

El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al
número de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la
persona denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp.
681/2020, abans del venciment que s’indica:
La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 97
i següents de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El pagament de la sanció es podrà fer en els següents terminis:
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
Transcorreguts els terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés, s’iniciarà la via
del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos
pertinents.
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- Imposar a la Sra. *** amb DNI *** una sanció de multa de 100,00 euros per la
comissió d’una infracció lleu tipificada a l’article 41.2 en relació amb l’article 22 de
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana pels fets que consten en l’acta dels
agents de la Policia Local número 293/2020, de data 6 de maig, per la producció de crits
i sorolls excessivament alts que generen molèsties veïnals.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a l’àrea de Tresoreria per
al seu coneixement i efectes.
TERCER.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Sobre incoació de procediment sancionador (exp. 815/2020)

1. ANTECEDENTS
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2020-0796 de 9 de juny de 2020, es va incoar
expedient sancionador a la Sra. *** amb DNI *** , per determinar la infracció que hagi
pogut incórrer i l’aplicació, si escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser el
responsable de la conducta descrita en les actes policials 303/2020 i 326/2020 que
suposen la vulneració de les normes de convivència en matèria de sorolls establertes
en l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i l’Ordenança municipal reguladora
del soroll i les vibracions
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar a
l’interessat en data 2 d’octubre de 2020 atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb
reducció i atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar
les proves que considerés oportunes.
Atès que han transcorregut els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi efectuat el pagament i sense
que s’hi hagi presentat cap al·legació.
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5.2.

3. D’acord amb l’establert a l’ordenança municipal de Seguretat Ciutadana, la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
4. Vista la proposta de l’instructor, de data 11 d’agost de 2020, de resolució de
l’expedient.
5. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la

Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels
següents

PRIMER.- Imposar a la Sra. *** una sanció de multa de 100,00 euros per la comissió
d’una infracció lleu tipificada a l’article 41.2 en relació amb l’article 22 de l’Ordenança
municipal de convivència ciutadana i a l’article 34 apartat f), amb relació a l’article 19 en
l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions pels fets que consten en les
actes dels agents de la Policia Local números 303/2020, de data 7 de maig i 326/2020,
de data 17 de maig, consistent en produir molèsties pel volum excessiu dels aparells de
reproducció de música.
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al
número de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la
persona denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp.
815/2020, abans del venciment que s’indica:
La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 97
i següents de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El pagament de la sanció es podrà fer en els següents terminis:
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
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ACORDS

Transcorreguts els terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés, s’iniciarà la via
del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos
pertinents.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a l’àrea de Tresoreria per
al seu coneixement i efectes.
TERCER.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

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

5.3.

Sobre incoació de procediment sancionador (exp. 753/2020)

1. ANTECEDENTS
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2020-1446 de 22 de d’octubre de 2020, es va
incoar expedient sancionador al Sr. *** amb DNI ***, per determinar la infracció en què
hagi pogut incórrer i l’aplicació, si escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser
el responsable de la conducta descrita en l’acta policial 293/2020 suposa la vulneració
de les normes de convivència i en matèria de sorolls establertes en l’Ordenança
municipal de convivència ciutadana i l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les
vibracions.
2. El decret d’incoació i la proposta de resolució de l’instructor es va notificar a
l’interessat en data 30 d’octubre de 2020 atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per al
reconeixement voluntari de la responsabilitat i el pagament de la sanció de multa amb
reducció i atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions i proposar
les proves que considerés oportunes.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Atès que han transcorregut els terminis atorgats per poder fer el pagament voluntari de
la sanció i per presentar al·legacions, sense que s’hagi fet el pagament i sense que s’hi
hagi presentat cap al·legació.
3. D’acord amb l’establert a l’ordenança municipal de Seguretat Ciutadana, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
4. Vista la proposta de l’instructor, de data 23 d’octubre de 2020, de resolució de
l’expedient.
5. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la

Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels
següents

PRIMER.- Imposar el Sr. *** amb DNI *** una sanció de multa de 100,00 euros per
la comissió d’una infracció lleu tipificada a l’article 41.2 en relació amb l’article 22 de
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana pels fets que consten en l’acta dels
agents de la Policia Local número 293/2020, de data 6 de maig, per la producció de crits
i sorolls excessivament alts que generen molèsties veïnals.
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà d’ingrés al BBVA, al número
de compte ES7501826035440201722938, indicant el nom i cognoms de la persona
denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp. 753/2020, abans
del venciment que s’indica:
La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 97
i següents de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El pagament de la sanció es podrà efectuar en els següents terminis:
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
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S’ACORDA:

-

Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

Transcorreguts els terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés, s’iniciarà la via
del procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos
pertinents.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a l’àrea de Tresoreria per
al seu coneixement i efectes.
TERCER.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant 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

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

5.4.

Resolució declarant la caducitat de procediment sancionador per
infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial (exp. 2298/2019)

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: *** 08272 Sant Fruitós de Bages
Article infringit:- 154 No obeir un senyal de parada i estacionament prohibits.
Import de la multa:-80 euros.
Pèrdua de punts:-0 punts
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Sentit de l’acord:

Expedient WTP: 1900000373. Remesa:19058782.
2. En data, 14/11/2019 la persona interessada en l’expedient sancionador ha presentat
les al·legacions a la denuncia.
3. 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.
4. L’instructor de l’expedient, a la vista de que han passat mes de tres mesos des de
que es va imposar la sanció, constata que aquesta ha prescrit segons l’article 112 del
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària:
“Article 112
Prescripció i caducitat
1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquesta Llei és de
tres mesos per a les infraccions lleus i de sis mesos per a les infraccions
greus i molt greus.

3. Si no s'ha produït la resolució sancionadora transcorregut un any des de la
iniciació del procediment, se'n produeix la caducitat i s'ha de procedir a
l'arxivament de les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici per
l'òrgan competent per dictar resolució.”

Les dates que consten en l’inici del procediment administratiu, en els qual no consta
activitat administrativa tendent a la resolució sancionadora i ha expirat, en escreix, el
termini de tres mesos per a dictar resolució seguint la tramitació establerta en la
legislació aplicable i ordenances municipals.
L’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix la possibilitat de posar fi al
procediment administratiu a través de la declaració de caducitat.
4. L’òrgan competent per resoldre els procediments sancionadors 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
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El termini de prescripció comença a comptar a partir del mateix dia en què els
fets s'hagin comès.
(...)

En ús de les atribucions conferides, com a instructor del procediment proposo l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment sancionador i ordenar l'arxivament de les
actuacions, amb els efectes que estableix la legislació bàsica.
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.
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

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.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar.
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ANNEX I

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
No hi ha assumptes a tractar.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1
Adjudicació del contracte de les obres contingudes en el Projecte d’obres
d’urbanització anticipades i ordinàries d’urbanització provisional a l’àmbit del
sector el Puig.
(exp. 944/2020)
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1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 5 d’agost de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, oferta
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris d’adjudicació i tramitació ordinària
del contracte d’obres contingudes en el Projecte d’obres d’urbanització anticipades i
ordinàries d’urbanització provisional a l’àmbit del sector el Puig. L’anunci de licitació es
va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats presentessin les seves
proposicions, i durant el termini de presentació, que va finalitzar el 16 de setembre de
2020, es va presentar les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en
l’expedient:
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2- Que en data 24 de setembre del 2020 es va portar a terme la reunió de la mesa de
contractació d’obertura dels sobres 1 (documentació administrativa) i 2 (documentació
relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor) de les empreses que van
presentar oferta en el marc del procediment. La mesa va acordar remetre la

documentació presentada als serveis tècnics municipals per a l’ emissió del
corresponent informe de valoració.
3- En data 29 d’ octubre de 2020 es va celebrar la mesa de contractació per l’obertura
del sobre 3, en el marc de la qual es dóna compte de l’informe emès per l’arquitecte
municipal emès en data 21 d’octubre de 2021 relatiu a la valoració de criteris avaluables
mitjançant judici de valor, i del qual en resulta la següent puntuació:
OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.: 19,00
GRUPMASCONSTRUCTORS, S.L.U: 17,50
EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L.: 17,50
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT,S.L.: 16,50
EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.: 16,00
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,S.L.: 15,00
VORACYS,S.L.: 15,00
CONSTRUCCIONS SOMIC, S.L.: 14,50
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS,S.A.: 14,50
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA,S.L.: 14,00
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U: 13,50
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U: 13,00
RIGEL OVER, S.L.: 13,00
INFRAESTRUCTURES TRADE, S.L.: 12,50
ROMÀ, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,S.A.U.: 10,50
ISEOVA, S.L.: 10,00
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT,S.L.:10,00
PASQUINA,S.A.: 10,00

Pel que fa a la restant proposta, i segons es desprèn del informe tècnic:
-

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIBESA, S.L.: té un total de 5,00
punts i no assoleix la puntuació mínima de 10,00 punts.

Per tant, a la vista del informe tècnic i d’acord amb l’establert en l’apartat VI del Plec de
Clàusules Administratives particulars, la mesa de contractació va acordar excloure del
procediment d’adjudicació del contracte de referència a CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS DIBESA, S.L.: no assoleix la puntuació mínima de 10,00 punts.
4.- Després d’aplicar les credencials al sobre 3, i procedir a la seva obertura i descarrega
dels documents del mateix, es van puntuar les ofertes en aplicació dels criteris
avaluables mitjançant fórmula i automàtics detallats en l’apartat “Criteris de valoració”
PCAP, amb el següent resultat:
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-

5.- La Mesa de contractació, en aplicació de l’article 85 del RGLCAP, va considerar
l’oferta presentada per l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA,S.L. incursa en
presumpció d’anormalitat, per la qual cosa, se’ls va requerir per tal que procedissin a
presentar en el termini màxim de 10 dies hàbils documentació justificativa, que
desglossés raonada i detalladament les condicions de la seva oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preus i costos de la mateixa, conforme el
citat article 149.4 LCSP.

7.-L’arquitecte municipal, en data 25 de novembre de 2020, va emetre informe del qual
es desprenia que no quedaven suficientment justificats tots els punts.
8.-En la mateixa data la instructora del procediment va remetre el pertinent requeriment
juntament amb l’informe tècnic, als efectes que l’empresa procedís a:
“(.../...) Primer. Assegurar, de forma expressa i en tot cas, amb independència dels
rendiments de treball previstos i de la titularitat i l’amortització de la maquinària, el
compliment dels paràmetres de qualitat i bona execució del projecte i que queden
establerts als plecs de clàusules tècniques i la resta de normes de bona construcció
exigibles.
Segon. Aportar les fitxes de característiques tècniques dels materials següents,
acreditant la seva equivalència amb les previsions de projecte, sens prejudici que,
malgrat que puguin garantir-se els paràmetres tècnics, la direcció d’obra pugui exigir-ne
d’altres equivalents a aquests:
- Material: B9DK2BN1 (Llambordí prefabricat de formigó)
- Material: BHNF-BHOR (Llumenera LED)
- Material: BHM2-FAUB (Columna cilíndrica per enllumenat)
(.../...)”
Pàgina 60 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 88

6.-En data 20 de novembre de 2020 (2020-E-RC-8400), l’empresa va presentar
instància en resposta a l’esmentat requeriment.

9.-En data 1 de desembre de 2020 (2020-E-RC-8623), la citada empresa va presentar
instancia en resposta a l’esmentat requeriment.
10.-L’arquitecte municipal, en la mateixa data, va emetre informe del qual se’n donà
trasllat a l’empresa Excavacions Duocastella,S.L., als efectes que, de conformitat amb
l’informe procedís a “Acceptar que la peça de llambordí prefabricat de forma rectangular
previst a la partida P9D1-BRN1 serà la peça prevista a projecte o d’equivalència idèntica
en tots els seus paràmetres, inclòs, si s’escau, l’equivalència del preu de projecte, sense
que això alteri l’oferta econòmica formulada.”
11.-Amb registre d’entrada 2020-E-RC-8830 de 4 de desembre, EXCAVACIONS
DUOSCASTELLA SL presenta instància genèrica de resposta al requeriment, que es
reprodueix a continuació:

12.- En dates 21 de desembre de 2020 i 28 de desembre de 2020 es van emetre els
informes per part del redactor del projecte i per l’arquitecte municipal, respectivament i
en base als quals la mesa de contractació en reunió data 14 de gener de 2021, procedeix
excloure a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA,S.L al no haver justificat
degudament la baixa desproporcionada formulada. I en conseqüència es va procedir al
nou càlcul de la puntuació assignada referent als criteris avaluables mitjançant fórmula
matemàtica, resultant la següent:
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Exposo: Que es presenta instància dirigida al departament de contractació per atendre
al segon requeriment d'informació complementària, respecte al procediment nº944/2020
del Projecte d'urbanització provisional a l'àmbit del sector el Puig,
Que referent a l’informe adjuntat com a Annex 1 sobre les peces de llambordí
prefabricat, s’ha presentat l’alternativa de la casa ICA ja que, no només compleix els
requeriments generals de la normativa tal com s’afirma a dit informe, sinó que també
compleix els mateixos paràmetres específics de resistència i càrrega de ruptura que les
peces de la casa Breinco, segons fitxes tècniques certificades, fet que no porta a
pressuposar que tingui una menor resistència a trencament i a càrrega.
Dit això, la nostra oferta continua basant-se en la col·locació de la peça de la casa ICA
ja que és un dels element principals que ens ha portat a realitzar la baixa ofertada.
Sol·licito: Que es faci arribar la present resposta al departament corresponent, per la
seva gestió i per a permetre avançar en la celebració de la mesa de contractació

En aquest sentit la mesa de contractació va acordar:
“PRIMER. Excloure del procediment de contractació de les obres contingudes en el
Projecte d’obres d’urbanització anticipades i ordinàries d’urbanització provisional a
l’àmbit del sector el Puig, a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA,S.L., al no haver
justificat degudament l’oferta anormalment baixa formulada, segons es desprèn dels
informes tècnics que s’annexen a la present acta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Eurocatalana de serveis, S.L. (plica 6)
Vialitat i Serveis S.L.U. (plica 5)
Obres i Serveis Roig (plica 12)
GrupMas Constructors, S.L.U. (plica 11)
Rigel Over SL (plica 1)
Certis Obres i Serveis, S.A.U. (plica 9)
Voracys, S.L. (plica 17)
Cosplaan Obras y servicios Laantit, S.L.
(plica 19)
Ingenieria Constructora Manresana, S.L.
(plica 2)
Pasquina, S.A. (plica 8)
Insfraestructuras Trade, S.L. (plica 4)
ISEOVA, S.L. (plica 16)
Excavacions Vilà Vila (plica 13)
Asfaltats i Equips de vialitat, S.L. (plica 10)
Romà, Infraestructures i Serveis S.A.U. (plica
15)
Catalana d'obres del Penedes, S.A. (plica 7)
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SEGON. Proposar la classificació, en el següent ordre de les ofertes presentades i no
excloses:

17

Construcciones Somic, S.L. (plica 14)

TERCER. Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte per a
l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’obres d’urbanització anticipades i
ordinàries d’urbanització provisional a l’ àmbit del sector el Puig a favor de l’empresa
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.CIF B-62554035, d’acord amb l’oferta
formulada, i per l’import de 320.038,57 € (sense IVA), més 67.208,10 € (21% IVA), sent
un total de 387.246,67 €, una vegada presentada la documentació prèvia a l’adjudicació
de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el PCAP.”
13.- Que en data 15 de gener de 2021, la instructora del procediment va requerir a
l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. perquè presentés la garantia
definitiva, la qual es va presentar en data de 22 de gener del 2021, mitjançant
assegurança de crèdit i caució de l’entitat Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros intervingut
notarialment per import de 16.001,93 €. La resta de condicions de solvència econòmica
i tècnica així com el compliment de les obligacions amb l’AEAT i Seguretat social, han
quedat acreditades amb les dades que consten en el Registre electrònic d’empreses
licitadores (RELI), la certificació de la qual s’ha incorporat a l’expedient.
14.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 22.151.60941
“obres d’urbanització passeig entre els dos pavellons”.

16.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:

Primer. Aprovar sotmetre com assumpte sobrevingut a la Junta de Govern Local per
urgència de conformitat amb l’expositiu quinzè.
Segon. Excloure a l’empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIBESA, S.L.
al no assolir la puntuació mínima de 10,00 punts, d’acord amb l’informe del arquitecte
municipal de data de 21 d’octubre de 2020, el qual consta annexat a l’acta de la reunió
de la mesa de contractació de 29 d’octubre de 2020, i que s’adjunta al present.

Pàgina 63 de 88
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: 45X3DCYQQCQHJR49CSQDCG47A | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 88

15.- Tenint en compte que cal procedir a l’adjudicació de les obres donat que aquestes
són necessàries d’executar per tal de possibilitar la construcció de la nova escola que
s’ubica a la zona, i que segons informacions del Departament d’Ensenyament aquestes
s’iniciarien a la propera primavera, cal que la present proposta es sotmeti a l’aprovació
de la propera reunió Junta de Govern Local prevista i convocada pel dia 25 de gener de
2021.

Tercer. Excloure a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L. al no haver
justificat degudament la oferta anormalment baixa que es va realitzar, d’acord amb els
informes tècnics que consten annexats a l’acta de la reunió de la mesa de contractació
de 14 de gener de 2021, i que s’adjunten al present.
Quart. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses:

Cinquè. Adjudicar el contracte per l’execució de les obres contingudes en el Projecte
d’obres d’urbanització anticipades i ordinàries d’urbanització provisional a l’àmbit del
sector el Puig a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., CIF B-62554035,
per l’import de 320.038,57€ (IVA exclòs), més 67.208,10 € corresponents a l’import de
l’IVA, sent un total de 387.246,67€ (IVA inclòs) i resta de contingut que integra la seva
oferta.
Sisè. Aprovar la despesa del contracte per l’import de 320.038,57€ (IVA exclòs), més
67.208,10 € corresponents a l’import de l’IVA, sent un total de 387.246,67€ (IVA inclòs)
, amb càrrec a la l’ aplicació pressupostària 22.151.60941 “obres d’urbanització passeig
entre els dos pavellons” segons el següent detall si bé condicionant l’import
corresponent a l’exercici 2021 a l’aprovació de l’operació de préstec que el financia:
Aplicació pressupostària
22.151.60941
22.151.60941

Any del pressupost
2020
2021

Import (IVA inclòs)
336.374,21 €
50.872,46 €

Setè. Requerir a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. per tal de
procedir a la formalització del contracte, en document administratiu en la data que es
fixarà per la instructora del procediment.
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1. Eurocatalana de serveis, S.L
2. Vialitat i Serveis S.L.U.
3. Obres i Serveis Roig
4. GrupMas Constructors, S.L.U.
5. Rigel Over SL
6. Certis Obres i Serveis, S.A.U.
7. Voracys, S.L.
8. Cosplaan Obras y servicios Laantit, S.L.
9. Ingenieria Constructora Manresana, S.L.
10. Pasquina, S.A.
11. Insfraestructuras Trade, S.L.
12. ISEOVA, S.L.
13. Excavacions Vilà Vila
14. Asfaltats i Equips de vialitat, S.L.
15. Romà, Infraestructures i Serveis S.A.U.
16. Catalana d'obres del Penedes, S.A.
17. Construcciones Somic, S.L.

Vuitè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic
de contractes.
Novè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
van presentar oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria.
Desè. 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.
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
La instructora
Francina Rius Cruz, Tècnica de contractació
Assumeix la proposta,
David Uró i Vilanova, regidor de Planejament urbanístic i Territori

Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 29 d’octubre del 2020
Annex 2 : Acta de la mesa de contractació 14 de gener del 2020
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Fiscalització de l’expedient
Mercè Marmi Espelt, interventora municipal
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 08:53 hores.
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.

