Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a
la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 15 de febrer de 2021, és el
següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 07/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE FEBRER
DE 2021
Núm.: .......................................... 7/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ................... 15 de febrer 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, el qual s’incorpora a l’acte a les 08:45h, durant el transcurs del punt 2 de
l’ordre del dia.
Excusa la seva assistència: Secretària: Maria José Fernández Trigo, secretària per delegació, en virtut de Decret d’alcaldia
2021-0158, de 2 de febrer de 2021, pendent de publicació en el BOP.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de Govern
Local el dia 15 de febrer 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..
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 18/02/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

B.

1.

2.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ).
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de
Govern Local.
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el
8 de febrer de 2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

EXP.

PAG.

-

277/2021

4

111/2021

4

1507/2020

7

476/2020

18

55/2021

19

351/2020

25

139/2020

41

3.
3.1.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Adjudicació del contracte del servei de producció,
conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós.

4.
4.1.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu
per a la provisió definitiva d’una plaça d’arquitecte/a
tècnic.
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

5.
5.1.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

6.2.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
TERRITORI
Modificació llicència de construcció d’edifici de
servei especialitzat d’acolliment residencial i
d’acció educativa per a persones amb
discapacitat.
Adjudicació del contracte del servei d’elaboració
del cens i compliment substitutori en el compliment
de l’ordenança reguladora del manteniment de
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS

parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i
estètica per a la prevenció d’incendis de Sant
Fruitós de Bages

7.
7.1.

7.2.

ÀREA D’ENSENYAMENT
Denegació de la subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a l’Ampa Monsenyor Gibert, exercici
2020.
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Navarcles i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió d’una aula
associada de música al municipi de Sant Fruitós de
Bages a l’Escola de Música de Navarcles.

95/2021

49

1952/2020

51

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: 75P3AZ2ZZKRL9MJ2PGA5DYFDZ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 71

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

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

-

B.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per l’Alcaldia a
la Junta de Govern Local.
1.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local celebrada el 8 de febrer de 2021. (exp. 277/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Nº

DATA
HORA

I

EXPEDIENT

RESUM

184/2021

Sobre la transmissió de la llicència d'autotaxi
número 1.
Comunicació per instal·lació plaques fotovoltaiques
per autoconsum C/ Esquirols, 17.
Llicència per construcció piscina C/ Raval, 51.

20210152
20210153
20210154
20210155
20210156
20210157

02/02/2021
18:20
02/02/2021
18:39
02/02/2021
18:40
02/02/2021
18:40
02/02/2021
18:41
02/02/2021
18:41

20210158
20210159

02/02/2021 68/2016
18:46
03/02/2021 83/2021
8:27

1681/2020
1696/2020
1735/2020
1516/2020
710/2020

Comunicació per instal·lació plaques fotovoltaiques
per autoconsum C/ Folch i Torres, 5.
Aprovació desestimació recurs de reposició
cobrament hores.
Llicència per realitzar arqueta per fer rasa per
connectar cantonada C/ Carles Buigas amb C/
Jacint Verdaguer fins Avinguda Lluís Companys.
Delegacions del secretari i de la interventora
Concessió d'ajuda d'urgència social.
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2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 111/2021)

03/02/2021 1901/2020
13:57

20210161

03/02/2021 778/2020
15:07

20210162
20210163

03/02/2021 201/2021
15:08
03/02/2021 1817/2020
15:09

20210164
20210165
20210166

03/02/2021 244/2021
15:37
03/02/2021 1373/2019
15:47
03/02/2021 263/2021
16:19

20210167
20210168
20210169

04/02/2021 598/2020
8:05
04/02/2021 265/2021
9:40
04/02/2021 259/2021
12:58

20210170
20210171
20210172
20210173
20210174
20210175
20210176
20210177

04/02/2021
16:58
04/02/2021
17:06
04/02/2021
18:23
04/02/2021
18:26
04/02/2021
20:51
04/02/2021
20:53
04/02/2021
20:53
04/02/2021
20:55

20210178

04/02/2021 2141/2020
20:58

277/2021
1746/2020
501/2017
1686/2020
598/2020
2005/94
1794/2020
1458/2020

Denegació d'espais públics per actes de campanya
electoral a les Eleccions al Parlament de Catalunya
14-02-2021.
Ordres d'execució (2442) - Adequació parcel.la
degut al deficient estat de conservació Passatge del
Puig, 3 (Brucardes) - formalitzar demanda per
autorització judicial entrada en propietat privada i
designa lletrats a l'efecte
Incoació ordre execució estat conservació parcel.la
Avinguda Sant Sebastià número 25 (Brucardes).
Execució subsidiària ordre execució per adequació
parcel.la degut al deficient estat de conservació C/
Mònica, 1.
Denuncies de transit relació 21004681.
Cinquena modificació del cartipàs municipal
(mandat 2019-2023)
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 263/2021 de relació de factures
número O/2021/5.
Aprovació citació per explicació qualificació 2n
exercici OPO T.M. Ocupació.
Modificació de crèdit 2/2021 mitjançant incorporació
de romanents.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
de l’1 de gener al 2 de febrer de 2021, així com el
reconeixement de les obligacions resultants
Convocatòria de la Junta de Govern Local ordinària
de 8-2-21.
Sancionador per incompliment de l'ordenança de
Seguretat Ciutadana ACTA 505.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 48.
Assabentat acta control periòdic ambiental - Grup
Supeco
Aprovació devolució drets examen sol·licitud OPO
TM Ocupació.
Aprovació transmissió i pròrroga llicència per
finalització obres habitatge C/ Alzina, 28
Llicència per instal·lació plaques fotovoltaiques per
autoconsum Camí Grau, s/n polígon 14 pacel.la 5.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
febrer de 2021
Aprovació modificació decret gratificacions serveis
extraordinaris i hores extres de desembres per
abonar a la nòmina de gener.
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20210160

05/02/2021 100/2021
11:12

20210180
20210181
20210182

05/02/2021 2099/2020
11:46
05/02/2021 216/2021
12:40
05/02/2021 1446/2020
17:29

20210183
20210184
20210185
20210186
20210187
20210188

05/02/2021
17:30
05/02/2021
17:31
05/02/2021
17:56
08/02/2021
10:41
08/02/2021
16:14
08/02/2021
16:15

2005/94

20210189
20210190
20210191
20210192

08/02/2021
16:16
08/02/2021
16:18
08/02/2021
16:20
08/02/2021
16:22

300/2021

20210193

08/02/2021 164/2021
17:35

20210194
20210195
20210196

08/02/2021 132/2021
20:23
09/02/2021 119/2021
10:30
09/02/2021 2122/2020
13:13

20210197

09/02/2021 1710/2020
13:25

SNU 1/2011
220/2021
234/2021
1901/2020
1230/2020

1747/2020
253/2021
277/2021

Decret d' Alcaldia: Notificació de l'expedient de
immatriculació de finques colindants amb les
finques de Ref. cadastral 08212A014090270000DI;
08212A013090070000DT de titularitat municipal
Comunicació espais propaganda Eleccions agràries
2021.
Decret de tarifa reduïda de quota mensual de la
Llar infants municipal Les Oliveres, 2020-2021
Llicència d'obra per construcció habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina C/ Font del Lli, 2
(Brucardes).
Aprovació pròrroga llicència per finalitzar obres
habitatge unifamiliar Carrer Alzina, 26
Llicència d'obres per recollida tractament aigües i
obres pendent realitzar a centre hípic.
Padró d'usuaris del servei de teleassistència
corresponent al mes de Gener 2021.
Aprovació decret requeriment esmenes sol·licitud
assistència jurídica.
Designació de responsables COVID a les Eleccions
al Parlament de Catalunya 14-02-2021.
Ampliació termini i documentació a presentar per
portar a terme enderroc OEX adequació estat
habitatge situat al Carrer Major, 17.
Constitució de Ple ordinari de 11-2-2021.
Sancionador per incompliment de l'ordenança de
Seguretat Ciutadana ACTA 501.
Pagament IBI 2020 (pàrquing públic German
Duran)
Sobre correcció d’errors en la convocatòria de la
Junta de Govern Local ordinària de 8 de febrer de
2021.
Decret d'alta al Registre municipal d'entitats i
associacions del Club Esportiu i Recreatiu
Fruitosenc àrea la Rosaleda (CEFAR) -Concessió d'ajuda per material escolar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Sobre estimació dels recursos dels sol·licitants per
la cessió d’estufes exteriors a establiments de
restauració amb terrassa del municipi, amb motiu
de les restriccions d’aforament dels interiors per la
COVID.
Sobre estimació i desestimació de les sol·licituds de
la línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós
de Bages, per compensar les despeses
econòmiques durant el tancament decretat per la
resolució SLT/2546/2020
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20210179

20210198

09/02/2021 264/2021
13:26

20210199
20210200
20210201
20210202

09/02/2021
18:36
09/02/2021
18:39
09/02/2021
18:40
09/02/2021
18:45

20210203
20210204

10/02/2021 1443/2015
7:43
10/02/2021 1996/2020
7:44

20210205
20210206

10/02/2021 476/2020
8:17
10/02/2021 1322/2020
8:18

275/2021
1083/2020
1892/2020
293/2021

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagament,
corresponent a l’expedient nº 264/2021 de la relació
de factures número O/2021/6 del tercer Simon
Noguera Rivera (Autoreparació Nomar)
Reconeixament d'obligacions de factures
registrades al 2021 amb data factura 2020
Decret de justificació subv.nominativa (pròrroga
conveni) de l'AMPA Llar infants Les Oliveres, 2020.
Decret de justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) a AFA Pla del Puig, exercici 2020 -Liquidacions del servei Conjunt d'Atenció
domiciliària i Teleassistència corresponent al mes
de gener 2021.
Adjudicació contracte reparació semàfor ctra.
Santpedor
DECRET sobre l’aprovació dels contractes entre
l’Ajuntament i la XAL per a la coproducció del
magazine La Central i la producció del programa
esportiu Esport i Punt durant l’exercici 2021.
Aprovació citació explicació qualificació cas pràctic
OPO Arquitectes tècnics.
Aprovació PSS de les obres per a la instal·lació
d’un sistema de lectors de matricules de vehicles
als poligons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant
Isidre i la Bòbila

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

3.1.
Adjudicació del contracte del servei de producció, conducció i locució de
continguts a ràdio Sant Fruitós. (exp. 1507/2020).
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 d’octubre de 2020 va aprovar l’expedient de
contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de
criteris de valoració i tramitació ordinària pel contracte del servei de producció, conducció i
locució de continguts a ràdio Sant Fruitós.
2. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, i durant el termini de presentació, que va finalitzar el
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Sentit de l’acord:

22/10/2020, es van presentar les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en
l’expedient:

3. En data 26 d’octubre del 2020 es va portar a terme la reunió de la mesa de contractació
d’obertura i descarrega dels documents del sobre 1 (documentació administrativa) i obertura
del 2 (documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor) de les empreses
que han presentat oferta en el marc del procediment. La mesa va acordar remetre la
documentació presentada als serveis tècnics municipals per a l’emissió del corresponent
informe de valoració.

-

ONA BAGES, S.C.C.L.: 46 punts.
JPPRO BARCELONA: 35 punts.

Pel que fa a la resta de propostes i d’acord amb el previst en l’apartat VII “Criteris d’adjudicació”
dels plecs de clàusules administratives particulars i segons es desprèn del informe tècnic:
-

MONTCAU PRODUCCIONS, S.L.: No ha estat valorada ja que s’han inclòs continguts
opcionals que suposen millores al contracte en el sobre 2, essent aquesta
circumstància motiu d’exclusió.

4. La mesa de contractació en reunió de 18 de desembre de 2020 va assumir l’informe emès
per la tècnica de comunicació municipal i a continuació, es va procedir a aplicar sobre les
ofertes de les empreses admeses i no excloses del procediment, les fórmules corresponents
als criteris consistents en fórmules matemàtiques definits en el plec de clàusules
administratives particulars, resultant la següent puntuació:
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En data 26 de novembre del 2020, la tècnica de comunicació , la Sra. Marina Rojo Solé va
emetre informe en relació a la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici
de valor, i del qual en resulta la següent puntuació total:

La mesa de contractació va acordar:
“Primer.- Proposar la classificació, en el següent ordre, de les ofertes presentades i no
excloses:
1. JPPRO BARCELONA, S.L.
2. ONA BAGES, S.C.C.L.
Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte de serveis
de producció, conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós, a favor de l’empresa
JPPRO BARCELONA, S.L. amb CIF B-65717332 d’acord amb l’oferta formulada, i per import
de 33.685,50 € (sense IVA), més 7.073,95 € (21% d’IVA), sent un total de 40.759,46 € (IVA
inclòs), prèvia presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació de conformitat amb
l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el PCAP.”
5. En data 13 de gener de 2021, la instructora del procediment va requerir la presentació de
la garantia definitiva la qual es va presentar en data de 25 de gener del 2021 per import de
1.684,27 € a través de transferència bancària al número de compte del Ajuntament per a
aquests efectes. Així com en el mateix dia també va requerir la presentació dels documents
acreditatius dels requisits de solvència econòmica i tècnica , que consten acreditats després
de comprovar-los degudament, així com també el compliment en les obligacions de pagament
amb Hisenda i Seguretat Social.
6. Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 17.334.22200 “Altres
treballs i serveis de ràdio”

ACORDS:
Primer. Excloure del procediment de licitació per la contractació del servei de producció,
conducció i locució de continguts de ràdio Sant Fruitós a l’empresa MONTCAU
PRODUCCIONS, S.L. al no esmenar-se els defectes en la memòria del servei, d’acord amb
l’establert en la clàusula VII del PCAP.
Segon. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses en el procediment
de contractació del servei de producció, conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós:
1. JJPRO BARCELONA, S.L.
2. ONA BAGES, S.C.C.L.
Tercer. Adjudicar el citat contracte de servei de producció, conducció i locució de continguts
de ràdio Sant Fruitós a favor de l‘empresa JJPRO BARCELONA, S.L. amb CIF B-65717332,
pels imports de 33.685,50 € (sense IVA), més 7.073,95€ (21% IVA) sent un total de 40.759,46
€ (IVA inclòs).
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7. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Quart. Aprovar la despesa del contracte per l’import indicat en el punt anterior, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17.334.22200 “Altres treballs i serveis de ràdio”, d’acord amb el
següent detall, i condicionant-se a l’existència de crèdit suficient i adequat pel que fa la
despesa per a l’exercici de 2022:
-

Any 2021: 35.664,53 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal del 2021
(10’5 mesos)
Any 2022: 5.094,93 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost municipal del 2022 (1,5
mesos)

Cinquè. Requerir a l’empresa JJPRO BARCELONA, S.L. per tal de procedir a la formalització
del contracte, en document administratiu (format digital).
Sisè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic de
contractes.
Setè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han presentat
oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria.
Vuitè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret.
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Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 18 de desembre de 2020
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
4.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

4.1.
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva
d’una plaça d’arquitecte/a tècnic. (exp. 476/2020)
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 09.03.2020, es
va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva d’una
plaça d’arquitecte/a tècnic. L’anunci de la convocatòria va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província amb data 20.03.2020, al Diari Oficial de la Generalitat número 8089 de data
19.03.2020, al Boletín Oficial del Estado en data 08.06.2020 i al taulell d’anuncis i a la seu
electrònica.

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

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

ACORDS:
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça d’arquitecte/a
tècnic, per no haver superat el procés selectiu cap dels aspirants presentats.
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Tercer.- Declarar que:
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Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 1 de febrer de 2021, mitjançant la
qual proposa a la Junta de Govern Local declarar desert el procés selectiu per a la provisió
definitiva d’una plaça d’arquitecte/a tècnic, en no haver superat el procés selectiu cap dels
aspirants presentats.

-

-

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.
5.

ÀREA DE SEGURETAT

5.1.
Resolució desestimant les al·legacions presentada pel conductor del vehicle
amb imposició de sanció per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat vial. (exp. 55/2021)

Expedient WTP: 2000000307
Titular del vehicle infractor: HOSTAL PEDRAFORCA SA
Infracció: Art. 154.14 RGC /NO OBEIR UN SENYAL DE PROHIBICIÓ O RESTRICCIÓ
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denuncia, la persona
interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les al·legacions
recollides a la sol·licitud número de registre 2021-133 (ANNEX II).
2. Les al·legacions son presentades per el Sr. *** amb dni *** que s’identifica com el
titular i conductor del vehicle amb matricula *** .
3. El instructor de l’expedient a la vista de les al·legacions, del informe de l’agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient
sancionador, formula la proposta de resolució..
L’agent amb TIP 1080, que va actuar com agent denunciant al referir butlletí que consta
a l’expedient, va emetre l’informe 27/2021, de data 3 de febrer de 2021 en relació a les
al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor DESESTIMAR
les al·legacions formulades per la persona recurrent, en base a : [...] “que el fet al·legat
i la documentació aportada pel recurrent, el Sr. ***, no justifica un estacionament en
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1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB AD3017) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.

sentit contrari a la circulació.”[...].
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 i com a instructor, proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR, en acord amb la fonamentació que figura en l’informe de l’agent
denunciant, les al·legacions presentades per la persona denunciada, corresponent a
l’expedient sancionador amb número 2000000307, i ratificant-se en la denúncia.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i recaptació
de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateixa les persona
interessada.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

6.1.
Modificació llicència de construcció d’edifici de servei especialitzat d’acolliment
residencial i d’acció educativa per a persones amb discapacitat. (exp. 351/2020).
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15.06.2020 es va
atorgar llicència municipal a Fundació Ampans per la construcció d’edifici de servei
especialitzat d’acolliment residencial i d’acció educativa per a persones amb discapacitat a
l’Avinguda Girona, 77 (...)
Superfícies:
Superfície construïda en metres quadrats (m2)
Planta baixa
Porxos
Planta primera (instal·lacions)

1.820,00
320,00
195,00

Total

2.335,00

Segon.- Vistos els informes tramesos per la Regió d’Emergències Centre sobre protecció
contra incendis amb registre d’entrada 2020-E-RC-9095 de 16 de desembre, i del Servei
Territorial de Carreteres amb registre d’entrada 2020-E-RC-9134 de 17 de desembre, en
relació a sol·licitud presentada per ***, representació de FUNDACIÓ AMPANS, amb registre
d’entrada núm. 2020-E-RC-7946 de 3 de novembre, de modificació de la llicència d’obres per
a la construcció d’edifici de servei especialitzat d’acolliment residencial i d’acció educativa per
a persones amb discapacitat, a Avinguda de Girona, número 77, al nucli de Sant Fruitós de
Bages, s’emet el següent informe tècnic.
Tercer.- Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 27.07.2020 es
va declarar d’especial interès municipal o utilitat municipal les obres per la construcció d’edifici
de servei especialitzat d’acolliment residencial i d’acció educativa per a persones amb
discapacitat promogudes per la Fundació Ampans, a efectes de la concessió dels beneficis
fiscals previstos a l’Ordenança de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, i s’estimà
la petició formulada per la Fundació Ampans i autoritzar l’aplicació de la bonificació del 50%
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (...).
Quart.- Vist l’informe de l’arquitecte municipal i del Secretari de data 20.01.2021 obrant a
l’expedient.
Cinquè.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i article 187 i següents del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i
concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana.
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(...)

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

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020, 07.08.2020, 03.09.2020 respectivament

PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar la modificació de la llicència municipal a Fundació Ampans per la construcció
d’edifici de servei especialitzat d’acolliment residencial i d’acció educativa per a persones amb
discapacitat a l’Avinguda Girona, 77, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 15.06.2020, amb les següents superfícies i condicions de llicència:
Superfícies:
Superfície construïda en metres quadrats (m2)
Porxos
320,00
Planta baixa
1.894,00
Planta primera (instal·lacions) 195,00
Total
2.409,00
Condicions:

Tercer.- Aprovar la liquidació 2020/0000001731 de 1.773,89 euros * en concepte d’impost
sobre construccions i de 641,41 euros en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances
fiscals núm. 5 i 21.
Base imposable: diferència entre 3.079.108,08 euros (import modificat projecte) –
2.978.888,40 euros (import projecte original)= 100.219,68 euros
Descripció Tarifa
ICIO
Taxa

Base imposable
100.219,68 €

Tarifa
3,54%

Import
1.773,89 €*

100.219,68 €

0,64%

641,41 €

*aplicada bonificació 50%
Quart.- Notificar aquest acord al titular de la llicència i a l’àrea de Tresoreria.
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords:
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1.1. Les imposades pels dos informe del Servei Territorial de Carreters rebuts en dates 30 de
setembre de 2020, 17 de desembre de 2020 que s’adjunten.
1.2. Les imposades pels dos informe de la Regió d’Emergències Centre rebuts en dates 26
de maig de 2020 i 16 de desembre de 2020 que s’adjunten.
1.3. Per a la posada en funcionament de l’activitat caldrà efectuar acte de comprovació per
part d’una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada (art. 25) .

-

-

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.

Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada:

-

L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.2.
Adjudicació del contracte del servei d’elaboració del cens i compliment
substitutori en el compliment de l’ordenança reguladora del manteniment de parcel·les
en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant
Fruitós de Bages
(exp. 139/2020).

Segon. Mitjançant el Reial decret 463/2020 de 14 de març, modificat per reial decret 465/2020,
de17 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
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Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 9 de març de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, pluralitat de criteris d’adjudicació i tramitació urgent per la contractació del servei
d’elaboració del cens i compliment substitutori en el compliment de l’ordenança reguladora del
manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del
contractant per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, i durant el termini
de presentació es va presentar les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en
l’expedient:

ocasionada pel COVID-19, i les successives pròrrogues aprovades, el termini de presentació
d'ofertes va quedar suspès, fet que impossibilitava l’adjudicació del contracte d’execució dels
treballs referits als anys 2020, 2021, i el conseqüent compliment del calendari d’execució dels
treballs establert.
Tercer. Per Decret d’alcaldia número 2020-0653 de 13 de maig de 2020, es va resoldre
aprovar d’acord amb el previst a l’article 34.1 del Real Decret 8/2020 de 17 de març i de
conformitat amb l’article 29.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, la pròrroga
forçosa i obligatòria pel contractista del servei d’elaboració del cens i compliment substitutori
en el compliment de l’ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages (exp.
105/2018), si bé referida únicament al Lot 2, adjudicat a l’empresa Excavacions Miralles, S.L.
Quart. Així mateix, es va disposar, pel que fa a la licitació del nou contracte (exp. 139/2020)
aprovada per la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020 i publicada al perfil del
contractant en data 12 de març de 2020, que l’execució dels treballs que es recullen en la
mateixa serien aplicats a les anualitats 2021 i 2022.
Cinquè. En data de 2 de febrer del 2021, es va dur a terme finalment reunió de la mesa de
contractació per a l’obertura dels sobres 1(documentació administrativa: Document europeu
únic de contractació) i 3 (documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica:
proposta econòmica i estudi desglossat per partides) presentats per part dels licitadors, l’acta
de la qual s’adjunta en annex al present.

Setè. Per tal de comprovar si alguna de les ofertes està incursa en presumpció d’anormalitat,
es realitzaren els càlculs en aplicació de l’article 85.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, tal i com consta en l’acta de la reunió i de la qual es desprèn que
cap de les ofertes és anormal o desproporcionada, i acordant la mesa: “Primer. Proposar la
classificació en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses pel procediment de
contractació per del servei d’elaboració del cens i compliment substitutori en el compliment de
l’ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i
estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages:
1. TREBALLS FORESTALS PRESEGUE, S.L.
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Sisè. Aplicades les credencials i realitzada l’obertura dels sobres es va procedir a aplicar, la
fórmula definida en el plec de clàusules administratives particulars, resultant la següent
puntuació:

2.
3.
4.
5.
6.

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L.
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L.
FUNDACIÓ AMPANS

Segon. Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte de referència
a favor de l’ empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUE, S.L. amb CIF B-65543969,
conforme l’oferta presentada per aquest licitador (32,00% de percentatge de baixa sobre la
tarifa de preus establerta en l’art. 11 de l’ordenança reguladora), una vegada presentada la
documentació prèvia a l’adjudicació de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert
en el PCAP. Prèviament s’efectuaran les comprovacions oportunes de l’oferta presentada per
tal de verificar la seva coherència.
(.../...)”
Vuitè. Que en data 9 de febrer del 2021, la instructora del procediment va requerir a l’empresa
Treballs forestals Presegue, S.L. perquè presentés la documentació preceptiva prèvia a
l’adjudicació del contracte, la qual es va presentar en data 10 de febrer del 2021, mitjançant
instància al registre electrònic del Ajuntament (2021-E-RC-1030). 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.
Novè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades al procediment de licitació
del contracte de servei d’elaboració del cens i compliment substitutori en el compliment de
l’ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i
estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages, en el següent ordre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TREBALLS FORESTALS PRESEGUE, S.L.
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L.
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L.
FUNDACIÓ AMPANS

Segon. Adjudicar el contracte del servei d’elaboració del cens i compliment substitutori en el
compliment de l’ordenança reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis de Sant Fruitós de Bages a
l’empresa Treballs Forestals Presegue, S.L., CIF B-65543969, conforme l’oferta presentada
pel licitador, consistent en un 32,00% de percentatge de baixa sobre la tarifa de preus
establerta en l’art. 11 de l’ordenança reguladora.
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ACORDS:

Tercer. Aprovar la despesa plurianual associada al contracte per les quanties que es detallen
a continuació, referents als treballs tècnics de la prestació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 22.151.22700 “Neteja Solars”, a favor de Treballs Forestals Presegue, S.L.,
CIF B-65543969, si bé condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal per l’anualitat 2022:
- 2021: 11.590,09 € (sense IVA), més 2.433,91 € (IVA), total de 14.024,00 € (IVA inclòs)
- 2022: 11.590,09 € (sense IVA), més 2.433,91 € (IVA), total de 14.024,00 € (IVA inclòs)
Quart. Disposar que la disponibilitat de crèdit adequat i suficient, corresponent als treballs de
manteniment de les parcel·les, està associada a la generació de crèdit a partir de les
liquidacions d’execució substitutòria. La seva execució, per tant, restarà condicionada a les
liquidacions esmentades i fins al seu import. L’Ajuntament notificarà a l’empresa contractista
quines actuacions haurà de realitzar en funció de les liquidacions generades. En el cas que
no es generessin liquidacions les tasques de compliment substitutori no s’executaran, sense
que en cap cas tingui dret a exigir el compliment de l’import màxim establert. La seva execució,
i per tant l’autorització de despesa per aquests treballs en l’ anualitat 2022, restarà
condicionada a les liquidacions esmentades i fins al seu import. Els imports definitius a
consignar per a la prestació de servei es fixarà, si s’escau, de forma proporcional en funció de
la data de signatura del contracte.
Cinquè. Requerir a l’empresa Treballs Forestals Presegue, S.L. per tal de procedir a la
formalització del contracte, en document administratiu (format digital).
Sisè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic de
contractes.

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

Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 2 de febrer del 2021
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Setè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als Serveis tècnics i a IntervencióTresoreria.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
7.

ÀREA D’ENSENYAMENT

7.1.
Denegació de la subvenció nominativa (pròrroga conveni) a l’Ampa Monsenyor
Gibert, exercici 2020.
(exp. 95/2021).

Fets

2. En el pressupost municipal de l’exercici 2020, existia l’aplicació pressupostària
38.324.48938 una subvenció nominativa destinada a l’Ampa Monsenyor Gibert, per import de
800,00 euros; import igual a l’indicat al conveni.
De conformitat amb allò que disposa l’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en virtut del principi
pressupostari «d’Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada
pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i
altres prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici
pressupostari».
L’efecte immediat del que esta disposat en aquest article, és també com a regla general,
l’anul·lació de ple dret de tots aquells crèdits per despesa, que l’últim dia de l’exercici
pressupostari no estiguessin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes, tal i com
disposa l’article 175 del mateix text legal “els crèdits per despesa que l’últim dia de l’exercici
pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes, quedaran
anul·lades de ple dret, sense mes excepcions que les ja senyalades a l’article 182 d’aquesta llei”.
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1. En data 14.12.2017 es va formalitzar conveni entre l’Ajuntament i l’Ampa Monsenyor Gibert,
per regular les condicions respecte la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal.
Segons el pacte onzè de l’esmentat conveni “aquest conveni serà vigent des del dia de la seva
signatura i fins al dia 31 de desembre de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap
de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni,
que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost
vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el
mateix d’una subvenció nominativa a favor de l’AMPA Monsenyor Gibert on es determinarà
l’import atorgar per aquell any”.

3. Vist el registre d’entrada 2020-E-RC-9201 de 21 de desembre de 2020 de l’Ampa
Monsenyor Gibert en el qual presenta sol·licitud de subvenció per continuar amb la
col·laboració per l’execució del projecte/activitat dins el projecte educatiu del centre a través
de l’adquisició de chromebooks, material inventariable.
Segons Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu article 31, els
materials inventariables no son despeses subvencionables.
4. Així mateix, en el registre d’entrada 2020-E-RC-9202 amb data 21 de desembre de 2020
de l’Ampa Monsenyor Gibert, es sol·licita pròrroga de la justificació de la subvenció. Aquest
termini finalitzava en data 5 de desembre de 2020, per tan la justificació no es fa de forma
correcte. Alhora, no es pot realitzar materialment l’objecte de la subvenció ni la materialització
del conveni dintre l’exercici 2020.
Fonaments de dret
1. El Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament per l’any 2020 (exp. 289/2020), publicat
al BOPB de 10.3.2020.
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, el
procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva, el de
concessió directa que compren aquelles subvencions previstes nominativament en el
pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i social que en dificultin la
convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació dels beneficiaris potencials, o
altres circumstàncies anàlogues.

2. Els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis.
3. L’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques a Catalunya disposa, que les pròrrogues dels convenis que
comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses.
4. Les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de
subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que
siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005 (BOPB núm. 136Annex I de 8.6.2005); les Bases d’execució del pressupost 2021, en concordança amb
l’establert a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i al Reglament que la
desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els quals determina el
procediment per a l’atorgament de subvencions directes i el requisits de la seva justificació.
5. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
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L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir subvencions de
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes recollits
en els convenis que es formalitzin i en la normativa reguladora de les subvencions.

-

Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament, en ús de les competències que té
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Denegar per a l’any 2020 la sol·licitud de pròrroga del conveni, que implicaria
l’atorgament de la subvenció nominativa prevista al pressupost 2020, entre l’Ajuntament i
l’Ampa Monsenyor Gibert, destinada a cobrir part de les despeses anuals, en els termes de la
col·laboració previstos en el conveni regulador de la subvenció atorgada, signat amb
l’ajuntament el dia 14.12.2017.
La motivació de la denegació en base als articles 35 i 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques està establerta al punt 2 i
4 de la part expositiva de la present resolució.
Segon. Notificar la present resolució a l’Ampa Monsenyor Gibert, i donar trasllat a l’àrea
d’Intervenció i 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 administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
7.2.
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Navarcles i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió d’una aula associada
de música al municipi de Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Música de Navarcles. (exp.
1952/2020)
Antecedents de fet
1. Vist el registre d’entrada 2021-E-RC-810 de l’Ajuntament de Navarcles aportant certificat
de Ple en el qual s’aprova el text del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Navarcles
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió d’una aula associada
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

de música al municipi de Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Música de Navarcles, per
adaptació a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en data 11 de juliol de 2012, va aprovar
l’establiment del servei públic d’aula de música, una memòria justificativa, el projecte
d’establiment del servei i el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles per a
la creació d’un aula de música associada a l’Escola de Música de Navarcles. (DOGC
núm.6176 de 23.7.2012 i BOPB de 26.7.2012).
3. Previs els acords dels Plens dels ajuntaments, en data 24 d’octubre de 2012, es fa
formalitzar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Navarcles i Sant Fruitós de
Bages per a la creació i gestió d’una aula associada de música al municipi de Sant Fruitós
del Bages. El text del conveni es va publicar a DOGC núm. 6246 de 5.11.2012.
4. La Resolució, de 10 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament va aprovar el projecte de centre per l’ampliació de l’Escola
de Música Municipal de Navarcles amb un Aula de Música a Sant Fruitós de Bages.
5. La Primera Addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, de creació d’una
escola de música municipal, relativa al trasllat i ampliació de l’escola amb una aula de
música a Sant Fruitós de Bages.

Codi del centre: 08043000.
Denominació: Escola de Música Municipal de Navarcles
Titular: Ajuntament de Navarcles.
NIF del titular: P0813900H
Ensenyaments autoritzats: Ensenyament de música que no condueixin a l’obtenció de títols
amb validesa acadèmica o professional.
Adreça: Carrer Creueta, 50. 08270 Navarcles.
Capacitat màxima simultània: 80 alumnes
Altra seu: Carrer Sant Benet, 8. 08272 Sant Fruitós de Bages.
Capacitat màxima simultània: 64 alumnes.
6. Les Normes de Funcionament i Organització de l'Escola de Música i Arts de Navarcles Sant Fruitós (BOPB de 8.2.2016), que contenen la concreció de la regularització de la
convivència al centre, així com l'organització i el funcionament dels recursos humans,
materials i funcionals. També desenvolupen, concreten i adapten els drets i deures de la
comunitat educativa.
7. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 12 de desembre de 2016
(exp.1475/2016), es va rectificar l’error material apreciat al pacte vuitè, relatiu al
percentatge del cost de gestió que figura en la minuta del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Navarcles i el de Sant Fruitós de Bages per a la creació d’un aula associada
de música al municipi Sant Fruitós de Bages, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant
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El centre creat per conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, en data 22 de gener de 1996,
passa a tenir, amb aquesta Addenda, la configuració següent:

Fruitós de Bages en data 11 de juliol de 2012, i el conveni formalitzat i publicat en el següent
sentit de:
“Pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1.e) “La gestió administrativa de l’escola
correrà a càrrec de l’Ajuntament de Navarcles. Sota aquest concepte s’integrarà la gestió
de personal, nòmines, rebuts, gestió i justificació de les subvencions, etc.. El cost d’aquesta
gestió es fixa en el 3% dels costos directes de l’escola i serà repartit a parts iguals entre
els ajuntaments.”
8. Per tant, a la vista dels anteriors antecedents resulta:
- L’any 2012 es crea l’aula de música de Sant Fruitós de Bages, associada a l’Escola
Municipal de Música de Navarcles l’objectiu de compartir recursos acadèmics, humans
i econòmics que condueixin, en definitiva, a una gestió més sostenible i integral de
l’escola.
- En data 24 d’octubre de 2012 (ara fa vuit anys), es formalitza la col·laboració dels dos
municipis mitjançant la signatura d’un conveni, com a forma de gestió del servei d’aula
de musica.
- L’Escola de Música ha anat evolucionant amb el transcurs dels anys i, per tal de satisfer
les noves demandes i cobrir les creixents necessitats, ha anat incorporant serveis per
oferir als seus usuaris (activitats extraescolars).
- El conveni, de conformitat amb el que estableix el seu pacte onzè, es renova
automàticament d’any en any.
(ONZÈ.- Vigència del conveni.- Aquest conveni entrarà en vigor des del moment de la seva signatura i

-

Amb l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del
sector públic, d’1 d’octubre de 2015, es limita la durada dels convenis a un màxim de
quatre anys amb la possibilitat de ser prorrogats per un període addicional de fins a
quatre anys més. La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del
2 d’octubre de 2019. I per aquells convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per
temps indefinit, l’adaptació serà automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de
2020.
Cal per tant, adaptar el conveni a les disposicions de l’esmentada Llei i sotmetre’l a
l’aprovació del òrgan municipal competent.

-

Quan es produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la
instrucció de l'expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que han
exercit la iniciativa. En aquest cas, el tràmit de publicació al DOGC núm. 6246 de
5/11/2012 del conveni que ara es proposa adaptar a les disposicions de la Llei 40/2015
LRJSP, el va realitzar l’Ajuntament de Navarcles.

Fonaments de dret
1. Normes d’aplicació.
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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tindrà validesa a partir del curs 2012-2013. Serà prorrogable tàcitament per cursos successius i sempre
que no sigui denunciat per cap de les parts. La denúncia haurà de formular-se en els termes establerts en
la clàusula dotzena.)

-

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

-

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (arts.11, 47a 53)

-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (arts 107 a 112).

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS, (arts. 303 a 311).

-

Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (Reglament de Règim Intern).

-

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i
bon govern.

-

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

2. Les consideracions que fan referència als antecedents són aquelles que es reprodueixen
en el text de la minuta del conveni objecte d’aprovació en el present acord per adaptar-lo a
les disposicions de la Llei 40/2015 LRJSP.

L’article 191 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
els ens locals tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que
aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb
els criteris de coordinació establerts.
Articles 22.2.f), 22.4 i 25. 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
La Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l’Administració Locals i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques actuen i es relacionen
amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat institucional, podent
establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu
que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú.
La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
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Articles 9, 66.3. n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el quals correspon al municipis
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la legislació de
règim local.

Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre de 2019. I per aquells
convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit, l’adaptació serà automàtica
i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020..
Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de col·laboració entre les
administracions publiques.
Donada la naturalesa del conveni, també resulten d’aplicació les previsions contingudes
als articles 22.2.f), 22.4, 25. 2. m) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; als articles 52.2.g), 52.4, 66.3.n i 114.2.e) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
articles 11, 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, als
articles 10, 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques catalanes i als articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
3. Vist que quan es produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la
instrucció de l'expedient correspon aquell que determinin els mateixos ens locals.
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa
que, la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats
de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves
competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els
mitjans tècnics idonis per exercir-les

4. Òrgan competent per a l’aprovació del conveni.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta,
al tractar-se de la forma de prestació del servei d’aula de musica (articles 22.2.f), 22.4,
25.2.m) i 47.2.h) de La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb els articles 52.2.g), 52.4 i 63.3.n i 114.2.e) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. La Tècnica d’educació, en data 2 de febrer de 2020, ha elaborat la memòria justificativa,
tal com estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania, que adopti els següents
ACORDS :
Primer. Proposar al Ple aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Navarcles i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la gestió de l’aula associada de
música al municipi Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Musica de Navarcles, per l’adaptació
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De comú acord, els ajuntaments encarreguen a l’Ajuntament de Navarcles els tràmits
administratius de donar publicitat el conveni al Butlletins Oficials i al Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb els seus annexos, el
text del qual és el següent:
“ Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Navarcles i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a la gestió de l’aula associada de música al municipi de Sant
Fruitós de Bages a l’Escola de Música de Navarcles.
ENTITATS QUE INTERVENEN
AJUNTAMENT / <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms><si
no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a l’acte de delegació de la
competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament
autoritzats.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Navarcles disposa des de l’any 1986 d’una Escola de música que ha
donat servei als nens i nenes de Navarcles i pobles del voltant, i en especial procedents
del municipi de Sant Fruitós de Bages.

Que ambdues parts estan satisfetes del funcionament actual de l’Escola de Música
Navarcles – Sant Fruitós ja que comporta una gestió més equilibrada, sostenible i
compartida. És un concepte d’escola descentralitzada en què no tan sols contempla la
mobilitat de l’alumnat sinó també la del professorat en funció de les circumstàncies.
II. Que d’acord amb la disposició addicional segona del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel
qual es regulen les escoles de música i de dansa, es possibilita que puguin funcionar aules
associades a escoles creades o autoritzades en aplicació del present Decret. Aquestes
aules disposaran dels requisits previstos en relació a les instal·lacions i funcionaran sota la
direcció de l’escola de la qual depenguin, amb la qual compartiran ensenyaments i
currículums.
III. Que previs als acords dels Plens dels Ajuntaments, en data 24 d’octubre de 2012, es va
formalitzar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Navarcles i Sant Fruitós de
Bages per a la creació i gestió d’una aula associada de música al municipi de Sant Fruitós
del Bages. El text del conveni es va publicar a DOGC núm. 6246 de 5/11/2012.
IV. Que per Resolució, de 10 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres Públics
del Departament d’Ensenyament es va aprovar el projecte de centre per l’ampliació de
l’Escola de Música Municipal de Navarcles amb un Aula de Música a Sant Fruitós de Bages.
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Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actualment no disposa d’una Escola de música
pròpia, tot i que manifesta la seva voluntat de seguir oferint d’oferir ensenyaments musicals
als seus habitants d’una forma més estructurada i amb vocació de permanència.

V. Que per la Primera Addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, de
creació d’una escola de música municipal, es disposa el trasllat i ampliació de l’escola amb
una aula de música a Sant Fruitós de Bages.
El centre creat per conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, en data 22 de gener de 1996,
passa a tenir, amb aquesta Addenda, la configuració següent:
Codi del centre: 08043000.
Denominació: Escola de Música Municipal de Navarcles
Titular: Ajuntament de Navarcles.
NIF del titular: P0813900H
Ensenyaments autoritzats: Ensenyament de música que no condueixin a l’obtenció de
títols amb validesa acadèmica o professional.
Adreça: Carrer Creueta, 50. 08270 Navarcles.
Capacitat màxima simultània: 80 alumnes
Altra seu: Carrer Sant Benet, 8. 08272 Sant Fruitós de Bages.
Capacitat màxima simultània: 64 alumnes.
VI. Que les Normes de Funcionament i Organització de l'Escola de Música i Arts de NavarclesSant Fruitós es van publicar al (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8/02/2016).
VII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de Ple de l’Ajuntament de Navarcles
en la seva sessió del dia 26 de gener de 2021 .

En conseqüència, posats d'acord, els ajuntaments de Navarcles i de Sant Fruitós de Bages,
decideixen establir un nou conveni adaptat al context normatiu derivat de la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic, d’1 d’octubre de 2015, que articulen a tenor dels següents
PACTES
PRIMER. Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és la cooperació entre ambdós ajuntaments
signants per a la gestió comuna d’una aula associada de música al municipi de Sant Fruitós
del Bages, que dependrà de l’Escola de música de Navarcles, amb l’objectiu de compartir
recursos acadèmics, humans i econòmics que condueixin, en definitiva, a una gestió més
sostenible i integral de l’escola.
SEGON. Denominació de l’escola.
La denominació oficial de l’escola a efectes administratius és Escola Municipal de Música de
Navarcles. Tot i així, i amb l’objectiu de deixar palesa la voluntat de posar en marxa un projecte
intermunicipal d’escola entre ambdós municipis, la denominació amb que es donarà a conèixer
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VIII. Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar òrgan
d’aprovació) de l’Ajuntament / <nom> .............................en la seva sessió de data
.........................

l’escola entre les persones usuàries i ciutadania serà el d’Escola de Música i Arts de Navarcles
- Sant Fruitós.
TERCER. Titularitat de l’escola.
L’Ajuntament de Navarcles figura com a titular de l’escola a tots els efectes, i gestionarà i
executarà per mitjà del seu personal tots els acords que prengui la comissió de coordinació.
QUART. Seus de l’escola.
L’Escola de Música i Arts de Navarcles - Sant Fruitós disposarà de dues seus:
Una seu s’ubica al municipi de Navarcles, al carrer de la Creueta, 50 i l’altre seu es localitza
al municipi de Sant Fruitós de Bages, al Carrer de San Benet, 8.
Ambdues ubicacions es troben condicionades per tal de desenvolupar-hi l’activitat d’escola de
música segons el Decret 179/1993, de 27 de juliol.
CINQUÈ. Domicili de l’escola.
El domicili de l’escola, a efectes administratius, és el situat a la Plaça de la Vila, 1 de Navarcles,
si bé els espais on es prestarà els servei són les ubicacions referides al pacte anterior.
SISÈ. Compromisos de les parts en matèria d’oferta formativa.

-

Ambdues seus de l’escola oferiran cursos d’iniciació de SENSIBILITZACIÓ, atesa l’edat
dels nens i nenes que realitzen aquests estudis. El mínim d’alumnes per grup a cada
municipi ha de ser de 6 alumnes. En tot cas, en el supòsit de no arribar a aquest nombre
mínim es pot oferir la possibilitat de desplaçar-se a l’altra seu de l’escola en que s’ofereixi
aquest curs.

-

Ambdues seus de l’escola oferiran en nivell elemental les classes de llenguatge musical
sempre que es compti amb un nombre mínim de 6 alumnes. En tot cas, a partir de 14
alumnes el grup serà desdoblat i s’impartirà la classe de llenguatge musical en cadascuna
de les seus, excepte en el cas que la majoria dels alumnes fossin d’un dels municipis.

-

Les classes d’instrument individual s’impartiran a cadascuna de les seus quan sigui
possible, però quan l’agrupació d’instruments ho requereixi seran oferts a un o altre poble.
El criteri que es seguirà és el repartiment equitatiu i procedència de l’alumnat.

-

En el cas que l’ensenyament d’instrument s’imparteixi de forma col·lectiva es farà una
distribució dels recursos docents de forma equitativa d’acord a les línies establertes en el
projecte educatiu i en funció de la procedència de l’alumnat.

-

Les classes de conjunts instrumental i/o vocal es realitzaran en funció de les necessitats
del projecte educatiu i en funció de la procedència de l’alumnat.
Es procurarà oferir el màxim de recursos formatius entre els dos municipis, tot cercant la
racionalitat econòmica i l’optimització dels recursos disponibles.

-
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Les parts es comprometen a perseguir l’optimització dels recursos docents al llarg de la durada
del conveni. En aquest sentit s’estableix un nombre mínim d’alumnes per grup dependent de
l’oferta formativa específica de que es tracti, i específicament s’acorda el següent:

SETÈ. Matriculacions i gestió de cobrament de quotes.
Les parts acorden que l’Ajuntament de Navarcles, en tant que titular de l’escola de música,
porti a terme les següents funcions a través del personal administratiu assignat a l’escola:
a) Formalitzar la matriculació de l’alumnat del seu propi municipi i del municipi de Sant
Fruitós de Bages, sense perjudici que la inscripció pugui portar-se a terme en ambdues
seus. En la mesura del possible les matriculacions es faran de forma telemàtica.
b) Tramitar mensualment els rebuts a cobrar a l’alumnat de les respectives aules. L’import
d’aquests rebuts serà el que figuri en l’ordenança fiscal reguladora de l’ensenyament
musical corresponent a l’Ajuntament de Navarcles.
c) Gestionar els rebuts impagats, en els quals s’afegirà l’import de forma diferenciada, de
les despeses que la devolució hagi generat.
VUITÈ. Finançament de l’escola.
L’Escola de Música i Arts Navarcles - Sant Fruitós es finançarà a partir de les quotes que es
percebin de l’alumnat, de la subvenció percebuda anualment pel Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i les aportacions d’ambdós ajuntaments fins arribar a sufragar el
cost total de l’escola.
A continuació es detallen, d’una banda, el tipus de despeses a comptabilitzar i el responsable
de la seva assumpció, i d’altra banda es determina la fórmula de repartiment de les despeses
compartides:

a) Cada ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment i subministraments
(llum, aigua, neteja, telèfon, fotocopiadora...) de l’edifici on s’ubiqui l’escola, així com
del cost que suposi la contractació de personal administratiu específic. Aquestes
despeses no seran comptabilitzades per calcular les aportacions de cada ajuntament.
b) Abans del curs escolar 2012-2103, l’Ajuntament de Sant Fruitós va dotar l’aula de Sant
Fruitós amb els instruments necessaris per posar-la en funcionament.
c) Es consideren despeses comunes a assumir per ambdós ajuntaments conjuntament
les següents: compra de partitures, material pedagògic, material tecnològic i
subscripcions a plataformes online, publicitat i propaganda, quotes ACEM i del Consell
Català de Música, despeses financeres derivades de la gestió dels rebuts, compra
d’instruments, organització d’activitats, així com la compra de tot aquell material
necessari pel funcionament específic de l’Escola.
Aquestes despeses les assumirà inicialment l’Ajuntament de Navarcles per procedir a
la seva liquidació posteriorment.
d) En les seus on s’ubica l’escola es poden organitzar altres activitats (tallers, cursos
relacionats directament o no amb la mateixa música). Tot i que puguin ser objecte de
promoció com una activitat de l’escola, cada ajuntament els gestionarà de forma
independent, de manera que el cobrament de les quotes específiques d’aquests cursos
o tallers i les despeses derivades de la contractació de monitors o docents seran a
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1. Tipus de despeses:

càrrec de cada ajuntament i no es comptabilitzaran com a despeses generals de
l’Escola.
e) La gestió administrativa de l’escola de música correrà a càrrec de l’Ajuntament de
Navarcles. Sota aquest concepte s’integrarà la gestió de personal, rebuts, gestió i
justificació de les subvencions, etc... El cost d’aquesta gestió es fitxa en el 3% costos
directes de l’escola i serà repartit a parts iguals entre els ajuntaments.

a)

L’exercici anual es tancarà el 31 d’agost de cada any per procedir a la seva liquidació.

b)

Un cop conegut el cost anual de l’escola, es calcularà el preu/hora de docència. Aquest
preu serà el resultat de la suma del cost total del personal docent, les despeses
específiques i el cost de l’administració general dividit entre el còmput d’hores total
realitzades per l’equip docent (hores lectives).

c)

A continuació es realitzarà el càlcul d’ingressos obtinguts en els diferents nivells (Nivell
C Inicial, Nivell Elemental, Nivell Post-Elemental, Ensenyament Adults i Altres Estudis).
Els ingressos son el resultat de procedir a la suma de les quotes de l’alumnat i les
subvencions percebudes, tot assignant-se als corresponents nivells subvencionats.

d)

Seguidament es definiran les hores de docent dedicades a cada nivell i es procedirà a
obtenir el cost de docència per cada nivell.

e)

El dèficit o superàvit per nivell serà el resultat de sostraure els ingressos obtinguts per
nivell de les despeses assignades a cada nivell. El dèficit o superàvit resultant es
distribuirà de forma proporcional entre l’alumnat que hi hagi a cada nivell de cada
municipi als que s’hi afegirà l’alumnat procedent d’altres municipis.

f)

La liquidació serà aprovada per la comissió de coordinació i serà ratificada per les
Juntes de Govern de cada ajuntament.

g)

A l’espera de la liquidació definitiva, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages realitzarà
una bestreta cada dos mesos a compte de la liquidació definitiva del 80% del dèficit
previst.

NOVÈ. Comissió de coordinació.
L’Ajuntament de Navarcles i el de Sant Fruitós de Bages crearan una comissió de coordinació
de l’Escola de Música i Arts de Navarcles – Sant Fruitós que estarà formada per dos regidors
de cada ajuntament escollits per les alcaldies respectives, i pel director/a de l’Escola.
Aquesta Comissió de Coordinació es renovarà cada quatre anys i l’assistència dels seus
membres no podrà ser objecte de delegació en altres persones.
La Comissió de Coordinació es reunirà periòdicament, un mínim de dos vegades a l’any, una
abans de l’inici del curs escolar i un altra al final i tindrà com a funcions bàsiques:
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2. Fórmula pel repartiment de les despeses:

-

Vetllar pel compliment de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre
(Reglament de Règim Intern).

-

Aprovar la liquidació del repartiment de les despeses de cada curs escolar en el termes
que determina el pacte vuitè, apartat 2.
Fixar les línies estratègiques del desenvolupament de l’escola.
Fixar les línies econòmiques del desenvolupament de l’escola.
Acordar els preus públics que haurà d’aprovar anualment l’Ajuntament de Navarcles.
Fer una proposta d’equip directiu per a gestionar l’escola que serà elevada per a la seva
aprovació a l’Ajuntament de Navarcles. Abans de fer la proposta s’escoltarà el consell
escolar i el claustre de l’escola.
Resoldre de forma equitativa i raonable les qüestions derivades de funcionar en dues
seus.
Fixar de comú acord tant les polítiques generals com específiques de l’escola amb
l’objectiu d’evitar contradiccions en la gestió d’ambdós municipis.

-

-

En tot cas, la comissió podrà escoltar en tot moment les propostes de l’equip directiu i docent.
En cas de desacord, la qüestió en conflicte s’elevarà a les alcaldies d’ambdós municipis que
tractaran d’arribar a un acord.
Les reunions de treball d’aquesta comissió es podran portar a terme de forma telemàtica.
DESÈ. Repartiment del cost de les indemnitzacions del personal.

-

L’import de la indemnització corresponent al període del contracte anterior a la data de
signatura d’aquest conveni (24 d’octubre de 2012) correspon a l’Ajuntament de Navarcles.

-

L’import de la indemnització corresponent al període del contracte posterior a la data de
signatura d’aquest conveni serà a càrrec d’ambdós ajuntaments a parts iguals.

S’acompanya com Annex I d’aquest conveni, una relació actualitzada del personal actualment
contractat per l’Escola de música de Navarcles tot fixant la categoria i l’antiguitat d’aquest
personal.
ONZÈ. Vigència del conveni.
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de
les parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim. No
obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit notificat
a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.
DOTZÈ. Extinció conveni.
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:
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En el supòsit que sigui prescriptiu procedir al pagament d’una a més indemnitzacions com a
conseqüència de l’extinció d’un contracte laboral, l’assumpció de la quantia indemnitzatòria
per part de cada ajuntament s’imputarà de la següent manera:

a) Per expiració del seu termini.
b) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
d) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
e) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim
de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
TRETZÈ. Efectes de la resolució del conveni en relació a l’inventari de béns.
S’acompanya com Annex II d’aquest conveni una relació actualitzada del material
inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i per l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
A partir de la signatura d’aquest conveni, i tal i com estableix la clàusula vuitena, el material
instrumental o pedagògic que s’adquireixi es farà de forma conjunta.
En el cas de concórrer alguna de les causes de resolució del conveni es procedirà a realitzar
una relació de l’inventari existent en el moment de la resolució. En el supòsit que es constatés
un increment de material inventariable de l’Escola, es procediria a quantificar-ho
econòmicament atenent al preu de compra, estat del material i període d’amortització. El
repartiment de l’import resultant d’aquesta quantificació es podria realitzar de dues maneres:
ja sigui repartint el material quantificat a parts iguals entres els dos municipis o bé, a través de
l’opció de compra que exerceixi un dels municipis de la part corresponent a l’altre.

Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació
per part dels Plens d’ambdós Ajuntaments.
QUINZÈ. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent per a la resolució de conflictes.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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CATORZÈ. Modificació del conveni.

-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

-

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Resolució de conflictes. La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi
entre les parts, serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
ANNEX I Relació de personal contractat per l’Ajuntament de Navarcles.
ANNEX II Relació de material inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i Sant
Fruitós del Bages en el moment de signatura del conveni.

Nom

CATEGORIA

ANTIGUITAT

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

13/08/2010

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/09/2009

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/02/2002

xxx

PROFESSOR/A MUSICA (SECRETARI ACADEMIC)

01/10/2000

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/04/2001

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/09/2017

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/03/1998

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/03/1998

xxx

PROFESSOR/A MUSICA (DIRECTORA)

01/02/2002

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/03/1998

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

01/09/2009

xxx

PROFESSOR/A MUSICA (CAP D'ESTUDIS)

01/04/2004

xxx

PROFESSOR/A MUSICA

03/09/2018
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ANNEX I Relació de personal contractat per l’Ajuntament de Navarcles.
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ANNEX II Relació de material inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós del Bages en el moment de
signatura del conveni.
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ASSUMPTES
A TRACTAR
JUNTA DE
GOVERN
LOCAL

SESSIÓ
15/02/21

ORDINÀRIA

Segon. Facultar a l’Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat conveni i per a
quantes actuacions es derivin.
Tercer. L’Ajuntament de Navarcles publicarà el Conveni de col·laboració per a la gestió
i la prestació dels serveis d’aula de musica, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al BOPB de conformitat amb els articles 10.3 i 112.2 de la Llei, 26/2010 de 3 d’agost,
de procediment administratiu de Catalunya, al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya i al Portal municipal de Transparència a fi de
garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Navarcles i donar traslladat del
mateix a les àrees d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. Declarar que:
-

-

L’acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja de
recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_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 09:32 hores.”
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe.
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.
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Sentit de l’acord:

