Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta
corresponent a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 8 de març
de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 10/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 DE
MARÇ DE 2021
Núm.: ........................................ 10/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ....................... 8 de març 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’afegeix a l’acte durant el transcurs del punt número 2.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : *
Excusa la seva assistència: Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es reuneix la Junta de
Govern Local el dia 8 de març 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: 08/03/2021
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.

EXP.

PAG.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el 1 de març de 2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

423/2021

4

111/2021

4

387/2020

7

428/2021

12

169/2021

19

415/2021

21

271/2021

30

-

3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

ÀREA DE TURISME
Compromís
en
l’aplicació
de
les
assignacions percebudes per l’Impost per
estada en establiments turístics (IEET)
recaptat durant quart trimestre de 2019 i
primer, segon i tercer trimestres del 2020
(d’octubre 2019 a setembre 2020).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases
reguladores per la creació d’una borsa de
delineants.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució de procediment sancionador

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.
6.1.

6.2.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS
PÚBLICS
Aprovació del contracte menor pel servei de
recollida de fracció vegetal i gestió de l’àrea de
compostatge (Març-Setembre 2021).
Donar compte consentiment propietaris privats.
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS

7.
7.1.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús
privatiu per l’ocupació temporal de parcel·la en el
marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de
Bages

7.2.

Aprovació del contracte menor del servei
d’acompanyament terapèutic socioeducatiu a les
famílies

8.
8.1.

ÀREA D’ENSENYAMENT
Sobre declaració de desistiment del procediment
núm. 442/2021 i el seu arxivament.

529/2016

33

1731/2020

37

442/2021

44
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES ORDRE DEL DIA

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

B.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 1 de març de 2021. (exp. 423/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 111/2021).

Nº
20210290
20210291
20210292
20210293
20210294

DATA
HORA

I

23/02/2021
13:49
23/02/2021
14:20
23/02/2021
14:21
23/02/2021
15:15
23/02/2021
15:18

EXPEDIENT

RESUM

2101/2020

Aprovació denegació accés expedient
disciplinari.
Aprovació finalització contractació temporal per
substitució IT educadora llar d'infants.
Denúncies de trànsit relació wtp 21007799.

605/2019
387/2021
1209/2020
1847/2020

Denegació divisió horitzontal finca Carrer Padró,
98.
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

23/02/2021 1373/2019
16:34

20210296

23/02/2021 286/2016
16:37

20210297
20210298
20210299

23/02/2021 523/2020
16:44
23/02/2021 65/2019
16:44
23/02/2021 553/2020
16:45

20210300
20210301
20210302
20210303
202103041
20210305
20210306
20210307
202103082

23/02/2021
22:30
24/02/2021
11:58
24/02/2021
12:03
24/02/2021
12:07
24/02/2021
13:56
24/02/2021
16:04
25/02/2021
15:08
25/02/2021
15:10
25/02/2021
16:58

20210309

25/02/2021 256/2021
16:59

20210310
20210311

25/02/2021 2287/2019
17:02
25/02/2021 317/2021
17:27

20210312

25/02/2021 272/2021
19:02

598/2020
1821/2020
748/2020
324/2021
414/2021
421/2021
423/2021
390/2021
257/2021

Sobre 6º modificació del Cartipàs municipal del
mandat 2019-2023 en matèries de competència
de l'Alcaldessa.
Ampliació del termini per resoldre i notificar el
recurs interposat VI-GIN-COST 2015 CENTRE
DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL (2021-ERC-1011 de 8/02/2021)
Aprovació reincorporació per finalització IT
funcionària.
Denegació d'accés expedient 2/2020.
Convocatòria de la desena sessió de la
Comissió per a la recuperació social i
econòmica del COVID-19
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic OPO TM Ocupació.
Aprovació modificació decret finalització relació
funcionarial.
Aprovació finalització nomenament interí per
renúncia voluntària.
Aprovació nomenament interí per programa
temporal treballadora social.
Aprovació reducció de jornada per cura de
menor.
Canvi de finançament afectat d'inversions.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 13-21.
Renovació del Programa de Punts d’Informació
Turística (PIT)
Pagament de nòmines: aprovació de la despesa
corresponent a la nòmina del mes de febrer de
2021.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de gener (nòmina
febrer).
Gestió de diligències d'embargament de sou i
salaris.
Sol·licitud de subvencions per la reforma,
millora i manteniment d’equipaments culturals
locals 2021-2022 de la Diputació de Barcelona.
Comunicació per reforma.

1

Diligència per a fer constar error en el títol del document

2

Diligència per a fer constar error en el títol del document
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20210295

25/02/2021 312/2021
20:21

404/2021

Aprovació acta de recepció dels treballs
d'instal·lació d’un sistema de climatització i
renovació de l’aire al local de l’AAVV de Pineda
de Bages.
Parada AMPA Monsenyor Gibert per vendre
mascaretes dies 1, 2, 3, 4 i 5 març.
Autorització a ERC per muntar parada per
recollir signatures dia 27/02/2021.
Decret sobre la denegació de cessió de dades
del padró escola Paidos.
Compromís d’adhesió a l’actuació Indústria
Circular Bages 2021.
Adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inclusió social
a través d'un contracte de lloguer del mercat
privat.
Ampliació terminis: sol·licitud informació pública
regidors.
Tancament del procediment i arxiu de
l'expedient.
Sol·licitud de contragual.

20210314
20210315
20210316
20210317
20210318

25/02/2021
20:23
25/02/2021
20:25
26/02/2021
9:24
26/02/2021
9:25
26/02/2021
11:44

416/2021

20210319
20210320
20210321
20210322
20210323
20210324

26/02/2021
13:22
26/02/2021
15:13
26/02/2021
15:14
26/02/2021
15:50
26/02/2021
15:50
26/02/2021
15:51

434/2021

299/2021

Comunicació per reformar bany.

2125/2020

Comunicació per reforma interior planta primera
i façana posterior.
Fraccionament de la fra. 2020-9 (liquidació
2021/0000000547) en concepte del cànon 2020
del bar de les piscines (Gesport Bages, SCP
J67332981).
Aprovació del fraccionament de la liquidació
núm. 2021/0000000185) en concepte de
llicència d’obres.
Llicència BI per l'obertura de cala per estesa de
cable de baixa tensió al C/ Barcelona.
Llicència per una cala per escomesa contra
incendis al C/ Ensija, 80.
Aprovació de l'acta de recepció dels treballs de
muntatge i instal·lació de l'enllumenat
ornamental nadalenc a la via publica per a la
temporada de Nadal 2020.
Convocatòria de la Comissió informativa de
serveis a la ciutadania de 4-3-21.
Convocatòria de la Comissió Informativa
Presidència 4-3-21.
Convocatòria de la comissió informativa de
promoció del territori de 4-3-21.

20210325

26/02/2021 424/2021
15:51

20210326
20210327
20210328

26/02/2021 355/2021
15:52
26/02/2021 380/2021
15:52
01/03/2021 1737/2020
9:53

20210329
20210330
20210331

01/03/2021 455/2021
15:43
01/03/2021 454/2021
15:44
01/03/2021 453/2021
15:44

395/2021
417/2021
407/2021
109/2021

2105/2020

396/2021
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20210313

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 TURISME

3.1.
Compromís en l’aplicació de les assignacions percebudes per l’Impost per
estada en establiments turístics (IEET) recaptat durant quart trimestre de 2019 i
primer, segon i tercer trimestres del 2020 (d’octubre 2019 a setembre 2020). (exp.
387/2020).
Primer.- En data 04.01.2021, la Direcció General de Turisme, depenent del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, va enviar comunicació a
aquest Ajuntament a través de la plataforma EACAT(2021-E-RC-30).

Tercer.- Vist el què disposa la llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels imposts
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
Quart.- Vist que en l’esmentada llei s’estableix que els imports de l’assignació en
concepte dels FFT s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixin alguns
dels objectius establerts a l’article 49.1.
Cinquè.- Vist l’informe elaborat per la Tècnica de Promoció Econòmica municipal en
relació al compromís de destinació de l’IEET corresponent quart trimestre de 2019 i
primer, segon i tercer trimestres del 2020 (d’octubre 2019 a setembre 2020) de data
24.02.2021
Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada
següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
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Segon.- En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació que de la recaptació
de l’Impost per estada en establiments turístics (IEET) realitzada durant el quart
trimestre de 2019 i primer, segon i tercer trimestres del 2020 (d’octubre 2019 a setembre
2020) li pertoca al municipi, la qual ascendeix a 6.386,37 €.

-

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

Proposo a la regidoria de Promoció Econòmica, que elevi a la Junta de Govern Local, els
següents:
S’ACORDA:
PRIMER.- Acceptar l’assignació de l’IEET corresponent al quart trimestre de 2019 i
primer, segon i tercer trimestres del 2020 (d’octubre 2019 a setembre 2020) realitzada per
part de la Direcció General de Turisme cap a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per
un import total de 6.386,37 €.
SEGON.- Prendre el compromís de destinar els esmentats fons tal i com es detalla en el
quadre següent:

Hub de la cuina de
l’Arròs
Total: 9.680,00€
Imputat: (55,78%)

Proveïdor

Fundació Alícia

Viles Florides 2020
100%

Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya

Paquet turístic “Viu La
Festa de l’Arròs”
Total: 2.722,50
Imputat: (25%)

Agencia CO

Import amb IVA
de l'activitat

5.400,00€

365,90€

680,62€

6.446,52€

TOTAL

TERCER.- Notificar la present resolució a les àrees municipals d’Intervenció i
Tresoreria, per al seu coneixement. La justificació del destí efectiu dels crèdits
obtinguts a la finalitat de promoció turística s’acreditaran mitjançant certificat
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Nom activitat/
actuació
subvencionada

d’intervenció.
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 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos.

-

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

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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S’adjunten a aquesta proposta d’acord els documents següents:
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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.
Sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per la creació
d’una borsa de delineants. (exp. 428/2021).
Primer.- Vist que existeix voluntat política de nomenar un delineant per donar suport a
la delineant titular.
Segon.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i
concurrència de les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball, de
conformitat amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre, per el que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els
articles del 6 a 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

-

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

ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per la selecció, mitjançant
oposició, del procés selectiu per a la creació d’una borsa de delineants.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a
la web municipal.
Quart.- Declarar que:
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Tercer- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

-

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

-

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

-

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ, MITJANÇANT OPOSICIÓ, D’UNA BORSA DE TREBALL DE
DELINEANTS, DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
Primera.- Objecte.

Vista la necessitat de comptar amb un delineant de suport al ja existent és oportú
engegar els tràmits oportuns per tenir una borsa de treball vigent amb candidats
disponibles per futures necessitats
Segona.- Funcions.
-

Donar suport en la realització de projectes executius d’obra a la via pública, en
edificis i equipaments municipals, instal·lacions i xarxes de serveis.
Totes aquelles tasques que necessiten suport de delineació, maquetació o
derivades del departament de Serveis Tècnics Municipals.

Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció.
Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment del
nomenament, els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals
d’altres estats.
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L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de delineants, per
a donar cobertura a diverses necessitats organitzatives, i possibles necessitats futures,
d’acord amb el que estableix l’article 94 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, articles 10.2 i 55
i següents de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 5/15, de 30 d’octubre.

b) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat del servei per resolució disciplinària ferma de qualsevol
administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici
de les funcions públiques.
e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en l’article
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les
administracions públiques.
f) Estar en possessió del títol: cicle formatiu de grau superior en edificació i obra
civil, FP II en delineació, o titulació equivalent.
g) Acreditar el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas
de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de
llengua catalana.
Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies.

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no
tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la
nacionalitat.
b) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat f)
de la base tercera.
c) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de
la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de
llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la
secretaria de política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats
de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de
quedar exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua
catalana.
d) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el
moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas
que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per
prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés
bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en
aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de
lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es
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4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en el
registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents:

aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de
Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web
municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu).
En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de
Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic
(sfb.rrhh@santfruitos.cat), en el mateix dia i, en tot cas, abans no acabi el termini de
presentació d’instàncies.

Cinquena.- Llistat d’admesos i exclosos.

Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 5 dies hàbils per a
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error
imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.
Sisena.- Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador estarà format per:
-

President, o llur suplent.

-

Vocals: 3 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra
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Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim d’un
mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, del termini d’esmena d’errades que determinin l’exclusió dels/de les
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i
l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.

administració local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a
l’accés al lloc de treball de la convocatòria, o llurs suplents.
-

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

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres titulars o suplents, indistintament.
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran
recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de
la Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls
sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà
constar a l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva
actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota
la direcció de l’òrgan de selecció.

Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència
als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la
informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén
als/les assessors/es.
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.
FASE D’OPOSICIÓ.
1.- PROVA DE CONEIXEMENTS
Prova teòrico-pràctica:
Consistirà en resoldre un o més supòsits teòrics-pràctics realitzats mitjançant el
programa d’AUTOCAD la part pràctica, a proposta del Tribunal, de caràcter eliminatori,
per apreciar la capacitat, que versarà sobre les funcions a desenvolupa. El tribunal pot
disposar que cada aspirant o algun dels aspirants exposin el seu exercici i li pot demanar
els aclariments que consideri oportuns.
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El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot
allò no previst a les bases.

Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una
puntuació mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran
eliminats del procés selectiu.
2.- PROVA DE CATALÀ
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i a la pàgina web
municipal.
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu.
Vuitena.- Llista d’aprovats
Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que formen
part de la borsa de treball, per ordre de puntuació.
Novena.- Funcionament de la borsa de treball.

El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa,
restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es
produeixi la necessitat de nomenament temporal per a una plaça de delineant de la
Corporació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació
fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin
facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida
del següent en l’ordre.
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens
facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es
cridarà al següent candidat de la llista.
La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic,
d’acord amb els següents supòsits:
Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre
de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona
quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta
persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa
per a activar-s’hi de nou.
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El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal
podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l.

Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball,
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
Desena.- Presentació de documentació.
Els/les candidats/es proposats/ades per ser nomenats/ades, hauran d’aportar, els
documents originals acreditatius de condicions de capacitat i dels requisits exigits que
es detallen a la base tercera de la convocatòria, quan se’ls requereixi.
Onzena.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.
Dotzena.- Taula d’avaluació documental.
Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin
les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del
tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el
termini 1 any després de la vigència d’aquesta.

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
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Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions.

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
5.

ÀREA DE SEGURETAT

5.1.

Resolució procediment sancionador (exp. 169/2021)

1. ANTECEDENTS
1. Mitjançant decret de l’Alcaldia número 2020-0126 de 29 de gener de 2021, es va
incoar expedient sancionador a la Sra. *** 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 441/2020 suposa la
vulneració de les normes de convivència establertes en l’Ordenança municipal de
convivència ciutadana.
2. El decret d'incoació i la proposta de resolució de l'instructor es va intentar notificar per
part de la patrulla de la policia local el dia 18 de febrer de 2021 a les 13:30 hores, sent
aquesta rebutjada per la interessada d’acord amb l’informe 42/2021 de la Policia Local.
D'acord amb l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
de les administracions públiques, es dóna per efectuat el tràmit i se segueix amb el
procediment.

4. Vista la proposta de l’instructor, de data 17 de febrer de 2021, 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 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
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3. D’acord amb l’establert a l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana, la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

agents de la Policia Local número 441/2020, de data 21 d’agost, per la producció de
sorolls produïts en la via pública o en l’interior d’edificis en horari diürn. Molèsties per
música molt alta.
El pagament de les multes s’ha de fer efectiu per mitjà de la liquidació annexada
amb número 2021/0000000558,
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 realitzar 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 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 el 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’interessada i comunicar-ho a l’àrea de Tresoreria
per al seu coneixement i efectes.

-

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.

QUART.- 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.
ANNEX
Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
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TERCER.- Declarar que:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

6.1.
Aprovació del contracte menor pel servei de recollida de fracció vegetal i
gestió a l’àrea de compostatge (Març-Setembre 2021). (exp. 415/2021).
1. Vist l’informe proposta de contracte menor pel servei de recollida de fracció vegetal i
de gestió de l’àrea de compostatge (març-setembre 2021), que s’adjunta com a annex
al present.

3. 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. Adjudicar el contracte menor pel servei de recollida de fracció vegetal i gestió
de l’àrea de compostatge (març-setembre 2021), a favor de Boscnet Jardiners, S.L.,
amb CIF B61565727, per import de 14.920,00 € (Sense IVA), més 3.133,20 € d’IVA,
sent un total de 18.053,20 €, d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta
en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de
contracte menor.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 18.053,20 € IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 22 1621 22799 “Altres treballs de recollida de
residus”.
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2. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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.

Pàgina 22 de 45
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: 5DXF72NMX2SH6MGJ4WCFGT7Z6 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 45

Document adjunt: Informe-proposta de despesa
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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.

Donar compte consentiment propietaris privats. (exp. 271/2021).

Segon. En data 15 de febrer de 2021 la mercantil INMOBYP, SL degudament
representada, va manifestar, davant funcionari municipal, ésser coneixedora de la
intenció de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’instal·lar un nou punt
d’enllumenat públic al camí de Cal Traper, així com de que, vistes les característiques
de pas estret de l’esmentat camí i per tal d’evitat eventuals xocs amb vehicles, la
col·locació òptima del suport és al cap del talús, tal i com estan col·locats altres pals
des de temps immemorials. En aquest sentit, com a part propietària dels terrenys
on ha d’anar la instal·lació de referència, la representació legal de l’esmentada
mercantil va prestar consentiment exprés per tal que es procedeixi a dita instal·lació,
amb el benentès que constituirà una millora substancial pel camí i que tindrà caràcter
provisional, fins que s’urbanitzi de forma pertinent l’esmentat camí o a petició de
retirada de la propietat, per raons justificades.
PROPOSTA PART DISPOSITIVA
Primer.- Donar compte del consentiment per a la instal·lació de punt de llum en propietat
privada atorgat per INMOBYP, S.L. en els termes de la part expositiva.
Segon.- Notificar aquest acord a INMOBYP, S.L. i comunicar-lo als servis tècnics
municipals, per al seu coneixement i efectes.
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Primer. Degut a les queixes veïnals en relació a la manca d’una correcta il·luminació
del camí de Cal Traper, i una vegada efectuades les oportunes verificacions
tècniques, es va formalitzar proposta de contracte menor per a la instal·lació de cinc
nous punts de llum, amb l’objectiu millorar els nivells d’il·luminació i uniformitats de
l’enllumenat públic del camí de Cal Traper, entre el carrer Sant Antoni (zona de la
Sagrera) i l’avinguda Dr. Fleming.

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
ANNEX 1: Diligència de consentiment signada el 15.02.2021
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ANNEX 2: Fotografia d’ubicació del punt de llum objecte d’instal·lació.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
7.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

7.1.
Adjudicació per a la concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació
temporal de parcel·la en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de
Bages. (exp. 529/2016).
Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 17
de maig de 2016 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per regir la
concessió de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc
del projecte “Horts socials a Sant Fruitós de Bages”.
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Sentit de l’acord:

Segon. La Junta de Govern Local en sessió de 22 de juliol de 2019, va aprovar la
modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars per la concessió de
llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les en el marc del projecte
“Horts socials a Sant Fruitós de Bages”
Tercer. Vist que la Sra. ***, ha sol·licitat la concessió d’un hort social, mitjançant instància
de data de 29/01/2021 (2021-E-RC-720).
Quart. Atès que la treballadora social, ha emès informe per a la sol·licitud presentada,
del què se’n desprèn la següent puntuació:
•

Sra. ***: 9 punts.

Cinquè. Vist que en data 25 de febrer del 2021 s’ha constituït la Mesa de contractació,
en la qual s’ha acordat donar conformitat al citat informe, proposant a la Junta de Govern
Local atorgar la llicència a la Sra. ***
Sisè. 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

S’ACORDA:

-

Sra. *** amb DNI: *** parcel·la referenciada amb el núm. 21 del plànol d’ubicació
i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives.

Segon. Conforme la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars serà
necessari la prèvia constitució d’una fiança de 60 € (seixanta euros), que caldrà
ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i
subscripció de la formalització de l’adjudicació, en un termini de 5 dies des de la
notificació de l’adjudicació de la llicència, aquesta es podrà fer efectiva al compte corrent
ES36 2100 0440 1502 0004 5126. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir
possibles danys o desperfectes, si es dona el cas, i es retornarà a la finalització del
termini de la llicència d’ús privatiu de la parcel·la.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari per tal de procedir a la formalització del contracte, en
document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del procediment.
Quart. Notificar el present acord a l’ interessat, a la intervenció-tresoreria, als serveis
tècnics municipals i a la treballadora social.
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Primer. Atorgar la següent llicència d’ús privatiu per a l’ocupació temporal en el marc
del projecte “Horts socials”:

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

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: plànol horts socials
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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.
7.2.
Aprovació del contracte menor del servei d’acompanyament terapèutic
socioeducatiu a les famílies. (exp. 1731/2020).
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present,
pel servei d’acompanyament terapèutic socioeducatiu a les famílies.

Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
S’ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte menor pel servei d’acompanyament terapèutic
socioeducatiu a les famílies, a favor de EDUVIC, SCCL., amb CIF F-60709896, per
import total de 7.350 € exempt d’ IVA, d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que
consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta
de contracte menor.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa a favor de EDUVIC, SCCL. per import total de
7.350 € exempt d’IVA amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.231.22706 Projectes i
programes de serveis socials.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat pressupost, als serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’IntervencióTresoreria.
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Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
-

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 I: informe-proposta de contracte menor
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀREA D’ENSENYAMENT

8.

8.1.
Sobre declaració de desistiment del procediment núm. 442/2021 i el seu
arxivament. (exp. 442/2021)
1. En data 26.2.2021 (registre d’entrada 2021-E-RC-1489) *** va sol·licitar sol·licitud de
quota reduïda de la Llar d’Infants municipal Les Oliveres curs 2020-2021, per situació
de dificultat econòmica familiar.

2. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en relació al desistiment i renúncia per part dels
interessats.
4. Vistes les atribucions d’aquesta alcaldia, a tenor de l’article 21 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases del Règim Local, i concordant article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
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
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament, en ús de les competències que
té atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
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En data 1.3.2021 (registre d’entrada 2021-E-RC-1535) *** presenta instància
manifestant voler deixar sense efectes la sol·licitud de quota reduïda de la Llar d’Infants
Les Oliveres 2020-2021 per situació de dificultat econòmica familiar.

Primer. Declarar el desistiment i conclòs del procediment número 442/2021 sobre
sol·licitud de tarifa reduïda de la quota mensual de la Llar d’Infants municipal Les
Oliveres, curs 2020-2021, per situació de dificultat econòmica familiar, i ordenar el seu
arxivament.
Segon. Notificar el present a l’interessat.
Tercer. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna 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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 8:56 hores.”
Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El Secretari
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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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

