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 març
de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 11/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE
MARÇ DE 2021
Núm.: ........................................ 11/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ..................... 15 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.
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 15 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. Així mateix, també s’acorda per unanimitat la inclusió de l’assumpte
sobrevingut proposat.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 16/03/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

ASSUMPTES
A.

B.

1.

2.

EXP.

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 març de 2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

PAG
.

-

496/2021

4

111/2021

4

1815/2020

8

510/2021

9

430/2021

17

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
4.2.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu
per a la creació d’una borsa de treball
d’administratius/ves.
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés
selectiu per la creació d’una borsa de treball de
Tècnic/a auxiliar de joventut.
Aprovació de la convocatòria i de les bases del
concurs de mobilitat horitzontal per la provisió d’una
plaça d’agent de la policia local.
Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages d’una plaça d’agent de la Policia Local.
ÀREA DE SEGURETAT
Resolució desestimant l’al·legació presentada pel
titular del vehicle amb imposició de sanció.
Resolució de procediment sancionador en matèria de
convivència ciutadana.

162/2021

31

331/2021

47

1747/2020

51

177/2020

52

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
5.
5.1.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de
clàusules administratives que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert, oferta
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de
valoració i tramitació ordinària per la contractació del
servei de neteja dels edificis i dependències
municipals i elements urbans de Sant Fruitós de
Bages.

6.
6.1.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Cartera de tramitacions assistides: acord pel qual es
pren coneixement de les tramitacions assistides TA2,
TA3 i TA5 registrades al 2n. quadrimestre del 2020.
ASSUMPTE SOBREVINGUT

S.1.

Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de
clàusules administratives que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de
criteris de valoració i tramitació ordinària per la
contractació de l’execució de les obres contingudes
en la fase 1 del projecte de reforma interior dels
vestidors del pavelló municipal.

781/2020

91

212/2021

94
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’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 8 de març de 2021. (exp. 496/2021).
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.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Nº

DATA
HORA

20210332
20210333
20210334
20210335
20210336

20210337

I

(exp. 111/2021).

EXPEDIENT

RESUM

02/03/2021
11:16
02/03/2021
11:22
02/03/2021
11:31
02/03/2021
14:28
02/03/2021
14:29

1722/2020

02/03/2021
14:32

443/2021

Aprovació acta de recepció contracte menor
columnes sinistrades.
Aprovació Pla de Seguretat i Salut d'obres sense
projecte - Aigües de Manresa, SA.
Aprovació decret acta recepció punts WiFi
Brucardes i Torroella.
BAN 1/2021 recordatori mesures de protecció
enfront del COVID-19.
Sobre correcció d’error - Decrets 2020-1486 de
27.10.2020, i Decret 2021-0279 de 22.02.2021
de la sol·licitud de la línia 3 de subvencions del
pla de recuperació econòmica dels efectes del
covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Sobre el compromís d’adhesió al projecte
“Espais de promoció comercial”.

232/2020
311/2020
68/2021
759/2020
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2.

02/03/2021
14:33
02/03/2021
17:05
02/03/2021
17:06

449/2021

20210341
20210342
20210343

02/03/2021
17:08
03/03/2021
14:23
03/03/2021
14:44

408/2021

20210344

03/03/2021
14:57

65/2019

20210345
20210346
20210347
20210348
20210349
20210350
20210351

03/03/2021
14:59
03/03/2021
15:00
03/03/2021
15:02
03/03/2021
15:03
03/03/2021
16:18
04/03/2021
1:05
04/03/2021
9:51

1821/2020

20210352

04/03/2021
9:54

65/2019

20210353
20210354
20210355
20210356
20210357

04/03/2021
16:35
04/03/2021
18:26
04/03/2021
18:27
04/03/2021
18:42
04/03/2021
18:43

496/2021

1708/2020
864/2019

814/2020
778/2020

1815/2020
1815/2020
764/2018
1797/2020

Denúncies de trànsit (2947) - relació wtp
21008199.
Declarar desestiment llicència per enderroc total
de nau afectada per incendi C/ Ensija, 11.
Denegació bonificació impost llicència per la
construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
al C/ Joan Maragall, 27.
Indemnització tribunal processos selectius
diversos.
Alta padró.
Ordre d'execució per l'adequació parcel.la degut
al deficient estat de conservació Passatge del
Puig, 3.
Aprovació accés portal horari 2020 de tots els
membres de la prefactura de Policia sol·licitud
regidor.
Aprovació nova modificació del decret de
finalització interinatge agent policia.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic borsa administratius aspirant.
Multes trànsit 2018 - remesa 18021368.

472/2021

Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic borsa educadores llar d'infants.
Decret de tarifa reduïda quota mensual Llar
Infants municipal curs 2020-2021 d'AGM.
Modificació models normalitzats de sol·licituds
relacionades amb els tràmits previstos en
l’Ordenança municipal en matèria d’intervenció
urbanística.
Aprovació accés fulls portal horari i quadrants
gener i febrer 2021 membres prefactura Policia
Local.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 83-21.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

391/2021

Concessió del servei d'atenció domiciliària.

489/2021

Procediment de comprovació de valors IRPF
2019.
Restabliment de la realitat física alterada i de
l'ordre jurídic vulnerat per usos i obres en

403/2021
2234/2019

342/2021
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20210338
20210339
20210340

04/03/2021
18:44
04/03/2021
18:45
04/03/2021
18:45
04/03/2021
18:45
04/03/2021
18:46
04/03/2021
18:46
04/03/2021
19:00

65/2019

20210365
20210366

04/03/2021
19:29
04/03/2021
19:48

488/2021

20210367

04/03/2021
20:00

2049/2020

20210368

05/03/2021
10:23

240/2021

20210369
20210370

05/03/2021
13:16
05/03/2021
15:14

65/2019

20210371

05/03/2021
17:46

460/2021

20210372
20210373

05/03/2021
17:47
05/03/2021
19:12

413/2021

65/2019
1815/2020
1815/2020
1815/2020
1797/2020
459/2021

462/2021

944/2020

220/2021

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres contingudes
en el Projecte d’obres d’urbanització anticipades
i ordinàries d’urbanització provisional a l’àmbit
del sector el Puig.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d'obligació
i
ordenació
de
pagaments
corresponents a l'expedient 460/2021 de relació
de factures de relació número O/2021/15.
Padró de la taxa pel servei de cementiri municipal
2021.
Liquidació del servei de teleassistència mes de
febrer 2021.
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20210358
20210359
20210360
20210361
20210362
20210363
20210364

execució polígon 13 parcel·les 28 i 29 Molinot
(terres).
Aprovació atorgament accés quadrants TIP 1034
de maig a octubre sol·licitud.
Aprovació autorització accés nòmina gener i
detalls TIP 1029 sol·licitud regidor.
Aprovació citació explicació qualificació proves
borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació proves
borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa educadores llar d'infants aspirant.
Modificació de crèdit 4/2021 mitjançant
incorporació de romanents, transferències de
crèdit, generació per ingressos.
Aprovació realització avaluació psicotècnica per
la tinença d'armes TIP 1059.
Incoació expedient de restabliment de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat d'obres
en curs d'execució al polígon 12 parcel.la 66
(tanca hort).
Estimació i/o denegació de les sol·licituds per a
subministraments energètics a la població de
Sant Fruitós de Bages, per a famílies afectades
per la Covid 19 i per a famílies amb necessitats
socioeconòmiques desafavorides.
Període d'informació pública pel restabliments de
la legalitat urbanística treballs realitzats al camí
situat al polígon 10 parcel·les 9002 i 53.
Inadmissió a tràmit de recurs de reposició.

05/03/2021
20:16
05/03/2021
20:17
05/03/2021
20:18
05/03/2021
20:18

1795/2020

20210378

05/03/2021
20:21

222/2021

20210379

05/03/2021
20:25

293/2021

20210380
20210381

08/03/2021
14:50
08/03/2021
17:23

490/2021

20210382

08/03/2021
17:29

228/2021

20210383
20210384
20210385

08/03/2021
17:33
08/03/2021
17:44
09/03/2021
7:37

215/2013

20210386

09/03/2021
7:38

1432/2020

20210387

09/03/2021
8:47

371/2020

20210388
20210389
20210390
20210391

09/03/2021
9:03
09/03/2021
9:07
09/03/2021
9:07
09/03/2021
13:15

188/2021

2031/2020
1906/2020
1458/2020

285/2015

Llicència per canvi d'ús baixos a habitatge en
edifici entre mitgeres C/ Padró, 43.
Llicència parcel·lació finques Carrer Balmes 3638-40.
Llicència d'obres finalització reforma edifici entre
mitgeres Carrer Pintor Sert, 3.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
març de 2021.
Reconeixement d’obligació i ordenació de
pagaments
corresponents
a
l’expedient
222/2021 de relació de factures núm. O/2021/16
en concepte de premis del Concurs de Pintura
ràpida Festa de l’Arròs 2021.
Liquidació del Servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència mes de febrer
2021.
Convocatòria del Ple ordinari de 11-3-21.

493/2021

Aprovació de la revisió de preus del contracte del
servei de manteniment de jardineria del municipi
de Sant Fruitós de Bages.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20-21
Piscolabis.
Aprovació de la revisió de preus del contracte del
servei públic de residus municipals i neteja viària.
Sancionador per incompliment ordenança de
tinença d'animals ACTES 601/2020 I 602/2020.
Esmena error Decret restabliment de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat per usos
i obres en execució polígon 13 parcel·les 28 i 29
Molinot (terres).
Modificació del calendari oficial d’obertura
d’establiments comercials en diumenges i
festius.
Inici de procediment de baixes a instància de part
del Padró municipal d’habitants per inscripció
indeguda.
Aprovació assistència cursos de formació al
personal Corporatiu.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

436/2021

Instrucció interna sobre el teletreball.

506/2021

Relació wtp 21009315.

287/2021
342/2021
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20210374
20210375
20210376
20210377

20210392

09/03/2021
14:44

1710/2020

Acceptació recursos reposició presentats contra
Decret 2021-0197 de 02.03.2021 - línia ajudes
establiments SFB, compensar
despeses
tancament decretat res. SLT/2546/2020 - pla de
recuperació econòmica dels efectes del covid-19
de l’Ajuntament SFB.

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 RECURSOS HUMANS

3.1.
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una
borsa de treball d’administratius/ves.
(exp. 1815/2020).

Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 11 de febrer de 2021,
mitjançant la qual proposa a la Junta de Govern Local declarar desert el procés selectiu
per a la creació d’una borsa de treball d’administratius/ves, en no haver superat el procés
selectiu cap dels aspirants presentats.
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:
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Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 16.11.2020,
entre d’altres, es va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball d’administratius/ves. L’anunci de la convocatòria va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 25.11.2020, al taulell d’anuncis i a la
seu electrònica.

Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball
d’administratius/ves, 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:
-

-

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:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
3.2.
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per la creació
d’una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de joventut.
(exp. 510/2021).
Primer.- Donat que properament la plaça de tècnic auxiliar del punt d’informació juvenil
quedarà vacant per excedència voluntària, és necessari realitzar una convocatòria per
tal d’incorporar un nou tècnic auxiliar a l’àrea perquè el servei no es vegi afectat.
Segon.- S’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat.
Tercer.- 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.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant
oposició, per la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de joventut.

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 20 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.

-

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 QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT, MITJANÇANT OPOSICIÓ, PER
PROCEDIMENT D’URGÈNCIA.
Primera.- Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar
de joventut, mitjançant oposició, per a donar cobertura a les necessitats organitzatives,
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.
Segona.- Característiques i funcions de la plaça:
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Quart.- Declarar que:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar informació i atenció ciutadana en relació als temes i activitats del servei
del Punt d’Informació.
Realitzar la recerca de la documentació i informació necessàries pel
funcionament del servei d’informació, actualitzant i tractant la documentació
cercada.
Gestionar demandes i sol·licituds d’informació diverses (ocupació, cursos,
viatges, activitats, etc.).
Fer difusió per diferents vies de la informació elaborada.
Elaborar i programar el servei d’Internet i controlar el seu funcionament.
Participar en les activitats generades des de l’àrea.
Coordinar i executar les inscripcions a les activitats que es realitzen des del
servei.
Suport tècnic i administratiu a les entitats de l’àrea en col·laboració amb el tècnic
de cultura i cap de SSPP.
Programar, coordinar i dinamitzar en el muntatge de les activitats que es portin
a terme en l’àmbit de joventut.
Col·laborar amb entitats i associacions municipals vigents.
Programar, coordinar i dinamitzar les activitats sorgides en la programació de
l’àrea, setmana de joventut, festa major jove, xerrades, exposicions, etc.
Elaborar el Pla Local de Joventut.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Sol·licitar i gestionar subvencions
Gestionar la partida de joventut de pressupost d’acord amb les necessitats i
activitats previstes en l’àrea de joventut.
Coordinar i organitzar les activitats formatives als centres educatius de
secundària de Sant Fruitós de Bages.
Coordinacions periòdiques amb la regidoria.

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:
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Sistema de selecció: Oposició
Grup de classificació: C, subgrup C1- Nivell 16 – CE: 8995,56 euros/anual.
Salari Brut Anual: 25.184,20 (14 pagues)
Jornada: 37,5 hores setmanals, d’acord amb les necessitats del servei, inclosos caps de
setmana i festius.

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.
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, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior,
FPII) 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
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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:

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
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
(rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no
acabi el termini de presentació d’instàncies.

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldessa, en el termini màxim
d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, 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.
Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 10 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
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Cinquena.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es.

El Tribunal Qualificador estarà format per:
-

President/a, o llur suplent.

-

Vocals: 3 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra
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/a: 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 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.
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.
En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les
peticions sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els dubtes
sobre la capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies de la
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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.

plaça convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració
multiprofessional competents.
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.
FASE D’OPOSICIÓ.
1.- PROVA DE CONEIXEMENTS
Prova teòrica-pràctica:
Consistirà en respondre una o més preguntes teòriques-pràctiques a proposta del
Tribunal, de caràcter eliminatori, que versarà sobre les tasques a realitzar.
El tribunal pot disposar que cada aspirant o algun dels aspirants llegeixin el seu exercici
i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.
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.

Aquells/es 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/es 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 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.
Els/les candidats/ates que formin part de la present borsa passaran a ampliar la borsa
actualment vigent.
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2.- PROVA DE CATALÀ

El tribunal qualificador farà pública la relació de les persones candidates per ordre de
puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Les 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 realitzar un nomenament interí com a tècnic/a auxiliar de
joventut. 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, 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.
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.

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/es 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/es que quedin en borsa serà
destruïda en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta.
Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions.
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Onzena.- Incidències.

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.
3.3.
Aprovació de la convocatòria i de les bases del concurs de mobilitat
horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent de la policia local. (exp. 430/2021).

Segon.- Donat que es considera necessari cobrir-la mitjançant un concurs de mobilitat
horitzontal, per garantir la idoneïtat de l’aspirant que ocupi la plaça ja que tindrà
l’experiència i la formació adequada per ocupar-la, la qual ha estat ocupada per un agent
seleccionat amb el mateix sistema i que ha renunciat a la plaça, i vista la darrera
convocatòria, la qual ha quedat deserta, es fa necessari tornar a realitzar la corresponent
convocatòria.
Segon.- Donat que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat.
Tercer.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat de
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 al 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
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Primer.- Donat que actualment existeix una plaça d’agent de la policia local vacant i que
en l’última convocatòria va quedar deserta.

DECRETO:
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del concurs de mobilitat horitzontal per la
provisió d’una plaça d’agent de la policia local que s’adjunten a l’Annex I.
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i a l’àrea d’Intervenció i
Tresoreria.
Tercer.- Publicar la convocatòria i les bases integres al Butlletí Oficial de la Província i
extracta de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín
Oficial del Estado.
Quart.- Obrir un termini de presentació d’instàncies de 20 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la darrera publicació al Boletín Oficial del Estado i al web municipal.
Sisè.- Declarar que:

-

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

ANNEX I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL
PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la provisió, pel
sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d'agent de la policia local,
enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials,
escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin
d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la
Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del
cos aprovat per l’Ajuntament.
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SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
1. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de
municipis de Catalunya.
b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la
mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria o, si escau, en una d’equiparada.
c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat
o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic
o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre
d’equivalent o superior.
d) Haver complert 18 anys i no passar l’edat de jubilació ordinària.
e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre
que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti
el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
2. No poden prendre part en aquest concurs de mobilitat horitzontal el personal
funcionari que es trobi en alguna de les situacions següents:
a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
b) Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com
a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció.
c) Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència
mínima.
TERCERA.- SOL·LICITUDS
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g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre
General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar
des del següent al de l’última publicació de la convocatòria al BOP, extracta de la
convocatòria al DOGC i al BOE, i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També
poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona i que prenen el compromís de portar armes de foc,
d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la
documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la seva valoració. Tots els
documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros que han de ser satisfets
prèviament pels aspirants en el moment de presentar la sol·licitud, a la qual han
d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament.
QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació,
o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes
d'aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es
troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i
exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis.
L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o
reclamacions possibles.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
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Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per
l'òrgan competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la condició de
funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc
de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una
declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d'incompatibilitat que regula
la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

CINQUENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La comissió de valoració és l’òrgan competent per efectuar la valoració dels mèrits i les
capacitats de les persones candidates que es presentin a les convocatòries de concurs
de mobilitat horitzontal.
La comissió de valoració estarà integrada per un nombre senar de persones designades
per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa
corporació.
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta
matèria.
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi
haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i
una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
En cas que el secretari no sigui membre de la comissió, actua amb veu però sense vot.
La comissió de valoració ha d'estar integrada, a més, pels membres suplents respectius
que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta
i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
5.3 La comissió pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, en les sessions de la comissió, les qüestions que se’ls sotmetin relatives
a les matèries de la seva competència.
5.4 Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica
en la categoria tercera.
SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció consisteix en la puntuació, per part de la comissió de valoració, dels mèrits
i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem
establert en aquesta convocatòria, així com la superació de les proves que igualment
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5.2 La designació de la comissió s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament,
com a mínim 15 dies abans de les proves.

s’estableixen com a forma d’acreditació d’aquells mèrits i capacitats o de les condicions
i requisits exigits per a poder-hi participar.
6.1 Mèrits i capacitats:
La comissió de valoració puntuarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels
aspirants, d'acord amb el barem següent:
A) Antiguitat:
Per haver exercit com agent de la policia local o categoria equiparada d’altres cossos
policials, per cada mes complert................ 0,2 punts, fins a un màxim de 4.
B) Titulacions acadèmiques:
C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts.
C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts.
C.3 Llicenciatura universitària............................. 1 punt.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o per
les acadèmies oficials de la resta de cossos policials, realitzats amb aprofitament,
sense que pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsica o d’accés a la categoria
d’agent, fins a un màxim de 3 punts:
- Per cursos de durada fins a 25 hores:
per cada un......................................... 0,15 punts.
- Per cursos de 26 a 50 hores:
per cada un......................................... 0,25 punts
- Per cursos de 51 a 100 hores:
per cada un ........................................ 0'4 punts
- Per cursos de durada superior a 100 hores:
per cada un........................................ 0,5 punts.
C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb
aprofitament, fins a un màxim d'1 punt
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C) Formació professional:

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.
Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores.
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a
un màxim d’0,5 punts.
E) Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions
de la categoria d’agent. Fins a un màxim d’0,5 punts.
La puntuació total de la valoració de mèrits i capacitats no pot ser, en cap cas, superior
als 10 punts.
6.2 Proves:
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis i a la web
municipal, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se
conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneix
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del
procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i,
si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o
falsedats comprovades als efectes pertinents.
1. Prova de coneixements professionals.
Consistirà en resoldre per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, un supòsit pràctic
que es proposarà en relació amb les funcions pròpies dels agents de la policia local. La
comissió de valoració pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot
demanar els aclariments que consideri oportuns.
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La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats
pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per
qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació.
Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.

2. Prova d’aptitud física.
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en
l’annex 1 d’aquestes bases.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat
mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries
per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió
automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en educació física.
3. Prova psicotècnica.
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.
4. Coneixements de la llengua catalana.
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements orals.
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment,
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi
de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura,
o equivalent o superior.
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A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a
les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la
documentació que acrediti aquesta circumstància.
Per realitzar aquestes proves, la comissió de valoració ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
5. Proves mèdiques.
Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats, per
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions
mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
SETENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS
1 ) No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al
de les places convocades.
2 ) Totes les proves són obligatòries i eliminatòries.
La primera prova es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els i les
aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

La tercera i la quarta prova es qualificaran d’apte o no apte cadascun d’ells.
La cinquena prova es qualificarà d’apte o no apte.
3) La puntuació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes en
les proves, els mèrits i capacitats.
4) Prèviament a la realització de la cinquena prova, el tribunal farà públic una llista
ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà
els primers de la llista, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el
reconeixement mèdic.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al
tribunal un informe de cada un dels aspirants.
En cas que algun aspirant no superi la cinquena prova, el tribunal cridarà el següent de
la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi, fins a arribar al
nombre igual de places a cobrir.
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La segona prova es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte cal obtenir
cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova
puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

VUITENA. LLISTA D'APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoració publicarà
la llista d'aprovats por ordre de puntuació total, tenint en compte que no podrà declarar
superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places
convocades, i l'elevarà al president de la corporació o regidor delegat, si s'escau, perquè
formuli la proposta de nomenament i d'adscripció corresponent.
Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre general de
l'Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia en què es faci pública
la llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels
requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Les persones que no presentin la
documentació dins del termini indicat, tret dels casos de força major, no podran ser
nomenats i s'anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat
en què hagin pogut incórrer per falsedat en la seva instància.
Un cop aprovada la proposta per part de l'alcalde o regidor delegat, els concursants
nomenats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini d'un mes a comptar de
la data de notificació del nomenament.
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua
de tots els drets.

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.
DESENA. INCIDÈNCIES
La comissió de valoració queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per
prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
ONZENA. RECURSOS
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
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NOVENA.- TAULA D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
ANNEX 1
PROVES FÍSIQUES
1. Course navette
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva
marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues
mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el
talons ni les puntes dels peus (2 intents)
3. Abdominals en 1 minut
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al
clatell i els peus subjectats.

5. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
Barem d'aptitud física homes

Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Course
Navette Llançament Abdominals Salt vertical
13
12
65
50
12
11
60
48
11
10.5
55
46
10
10
50
44
9
9
45
42
8.5
8
40
40
8
7.5
35
38
7.5
7
30
36
7
6.5
25
34
6.5
6
20
32

Velocitat
6"7
6"9
7"1
7"4
7"8
8"4
8"8
9"1
9"3
9"6

Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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4. Salt vertical
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió
fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

Barem d'aptitud física dones
Punts Course Navette Llançament Abdominals Salt vertical Velocitat Punts
10
10
8
55
44
7"6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9
8
7.5
7
6
5.5
5
4.5
4

Correcció per edats
De 18 a 25 anys
De 25 a 30 anys
Més de 30

7
6.5
6
5.8
5.5
5
4.5
4
3.5

50
45
40
35
30
25
20
15
10

Punts homes

42
40
37
35
30
28
24
20
18

8"
8"4
9"
9"2
9"5
9"7
9"8
9"9
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Punts dones

0
0,50
1

0
1
1,50

ANNEX 2
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les
25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les
dones.
—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes,
i als 3 litres en les dones.
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
—1 Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les
independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

seves

possibles

manifestacions,
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I. ANTROPOMETRIA:

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
—2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó,
pleures o tòrax.
—3 Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.
—5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la
funció policial.
—6 Aparell locomotor
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—4 Aparell digestiu

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc
o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti
l’exercici de les funcions policials.
—7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un
adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de
metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
—9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o
parasitària).
—10 Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
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—8 Glàndules endocrines

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin
la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de
4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

—12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui
comprometre la funció policial.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció
policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin
l’exercici de la funció policial.

3.4.
Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’una plaça d’agent de la Policia Local.
(exp. 162/2021).
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar
l’oferta pública d’ocupació i la modificació número 5 de la mateixa.
Segon.- Donat que l’anterior convocatòria es va declarar deserta per acord de Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 14.12.2020.
Tercer.- S’han redactat unes bases reguladores específiques per a l’ingrés a la plantilla
de l’esmentat personal.
Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

ACORDS:

Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el
número i la data de la publicació.
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.
Quart.- Declarar que:
-

-

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

ANNEX I
Pàgina 32 de 133
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: 7LW4DWS9XJQ43TWNJT3HR2DWQ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 133

Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I,
corresponent a una plaça d’agent.

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÈS, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE
D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel
sistema d’oposició lliure d’una plaça d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala
d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació
C-2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de
treball i la legislació vigent.
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la
Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del
cos aprovat per l’Ajuntament.
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària,
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de
primer grau o un altre d’equivalent o superior. En cas d’invocar un títol equivalent
a l’exigit, haurà d’acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri
d’Educació que ho acrediti.
c) Tenir capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana exigit,
d’acord s’estableix a l’article 12 i l’annex del Decret 161/02, d’11 de juny. Ha de
tenir coneixements de nivell B2 (nivell intermedi de català antic B).
Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de
llengua catalana haurà de superar una prova específica de coneixements de
llengua catalana de nivell B2.
d) Haver complert 18 anys i no passar de l’edat de jubilació forçosa en el moment
de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
g) En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima d’1,60 per
les dones i d’1,65 pels homes.
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:

TERCERA. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al registre
general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i per últim al Boletín Oficial del Estado i s'han d'adreçar al
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes
previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Aquesta darrera publicació assenyalarà l’obertura del termini per a la presentació de les
sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció, que s’han de presentar en el
termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar de la publicació d’aquest darrer
anunci al BOE.
Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web
municipal: www.santfruitos.cat.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc,
d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.

Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros, i han de ser satisfets prèviament
pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en
el moment de la presentació de la sol·licitud. 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 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.
QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació,
o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes
d'aspirants admesos/es i exclosos/es. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on
es troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i
exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis.
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Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la
documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els
documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

Els aspirants s’identificaran amb el número de registre i les tres últimes xifres del DNI +
lletra, en tots els anuncis que es publiquin a la web i al tauler d’anuncis.
L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o
reclamacions possibles.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa
corporació.
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta
matèria.
c) El terç restant ha de ser integrat per personal proposat pel Departament
d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per
l’Institut de Seguretat Pública i una per la Direcció General d’Administració de
Seguretat.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars.
La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a
mínim 15 dies abans de les proves.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a
les matèries de la seva competència.
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions
per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria
tercera.
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En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció pel sistema d’oposició consisteix en la superació de les proves
corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques.
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, com a
mínim, amb 15 dies d’antelació.
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats
pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per
qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació.
Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se
conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.

1r Exercici. Coneixement de la llengua catalana
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements orals.
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment,
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi
de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura,
o equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en
algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat
una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior
al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta
circumstància.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
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SETENA. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

2n. Exercici. Aptitud física
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en
l’annex 1 d’aquestes bases.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat
mèdic oficial, expedit com a màxim 1 mes abans de la realització de les proves, en el
qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les
a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de
l’aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en educació física. Aquest exercici es qualificarà
d’apte/a o no apte/a. Es qualificarà sumant el resultat de totes les proves, dividit pel
nombre total de proves. Aquest resultat haurà de ser superior o igual a 5 punts per tal
que es consideri aprovat i apte/a.
Una de les diferents proves puntuada en 0 punts comportarà l’eliminació de l’aspirant
del procés selectiu.
L’ordre de realització dels diferents exercicis serà determinat pel Tribunal que
organitzarà els/les aspirants en grups, tot i que cada aspirant realitzarà en primer lloc la
course navette.

Aquesta prova versarà sobre coneixements de cultura general al nivell del títol acadèmic
requerit i sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i política i de coneixements
específics sobre la funció de la policia local. Consistirà en contestar per escrit, en un
temps màxim de noranta minuts, un qüestionari de 90 preguntes, proposat pel Tribunal,
amb respostes alternatives:
•
•

45 preguntes de cultura general, l’actualitat social, cultural i política.
45 preguntes relacionades amb el temari de coneixements específics que es
relaciona a l’annex 2.

La valoració de les respostes errònies restaran en valor proporcional d’acord amb el
criteri fixat pel Tribunal de selecció. Les respostes en blanc no seran valorades.
4t Exercici. Cas pràctic.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 90 minuts, un o varis supòsits elaborats
pel Tribunal, relacionat amb la tasca policial a exercir. El tribunal podrà establir
limitacions de línies en la contesta de l’aspirant.
5è. Exercici. Psicotècnic
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3r Exercici. Cultura general

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a
les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.
6è Exercici. Reconeixement mèdic
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions
mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

8.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior
al de les places convocades.
8.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
El primer exercici es qualificarà com a apte o no apte.
El segon exercici es qualificarà d’apte o no apte.
El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors
que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.
El quart exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors
que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.
El cinquè exercici es qualificarà d’ apte o no apte.
El sisè exercici es qualificarà d’apte o no apte.
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VUITENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE
NOMENAMENT

8.3 Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic una llista ordenada
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers
del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el reconeixement
mèdic.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al
tribunal un informe de cada un dels aspirants.
En cas que algun aspirant no superi el sisè exercici, el tribunal cridarà el següent de la
llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.
8.4 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a
l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants
proposats no podrà ser superior al de places convocades.
8.5 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el
termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la
base segona.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

NOVENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Curs selectiu.
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin
la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat.
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim
interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui
aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants
declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.
Període de pràctiques
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Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats
funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un
període de pràctiques de dotze mesos al municipi.
Per poder iniciar aquest període, els i les aspirants hauran de presentar a la Secretaria
de la Corporació el certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així
quedaran eliminats dels procés selectiu.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no
apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del
procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les
ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació
a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats
funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal
funcionari estableix la normativa vigent.
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per
a ser nomenats funcionaris de carrera.
DESENA. INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
ONZENA.- 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.
Pàgina 40 de 133
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: 7LW4DWS9XJQ43TWNJT3HR2DWQ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 133

Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de Catalunya o
el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants
poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar
la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex II de la
convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa
d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o
el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon
a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que
en cap cas no donarà dret a indemnització.

DOTZENA. RECURSOS
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació,
davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o
notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs
d’alçada davant de l’alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
ANNEX 1

1. Course navette
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva
marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues
mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el
talons ni les puntes dels peus (2 intents)
3. Abdominals en 1 minut
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al
clatell i els peus subjectats.
4. Salt vertical
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió
fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).
5. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
Barem d'aptitud física homes
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PROVES FÍSIQUES

Punts

Course
Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

13
12
11
10
9
8.5
8
7.5
7
6.5

12
11
10.5
10
9
8
7.5
7
6.5
6

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

6"7
6"9
7"1
7"4
7"8
8"4
8"8
9"1
9"3
9"6

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Punts Course Navette Llançament Abdominals Salt vertical

Velocitat

Punts

10

10

8

55

44

7"6

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

9
8
7.5
7
6
5.5
5
4.5
4

7
6.5
6
5.8
5.5
5
4.5
4
3.5

50
45
40
35
30
25
20
15
10

42
40
37
35
30
28
24
20
18

8"
8"4
9"
9"2
9"5
9"7
9"8
9"9
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Als opositors que superin els trenta anys d’edat se’ls aplicarà les següents bonificacions
a les puntuacions establertes en els quadres anteriors;
De 31 a 35 anys es sumarà el 5% de la puntuació obtinguda.
De 36 a 40 anys es sumarà el 10% de la puntuació obtinguda.
De 41 a 45 anys es sumarà el 20% de la puntuació obtinguda .
ANNEX 2
TEMARI
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Barem d'aptitud física dones

A) Coneixement de l’entorn
1. Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII
2. Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX)
3. L’àmbit sociolingüístic
4. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
5. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya
6. El canvi social (part I): la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels
homes i les dones
7. El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació
8. El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic
B) Àmbit institucional
1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
2. Les institucions polítiques de Catalunya

4. L'ordenament jurídic de l'Estat
5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets
6. Les institucions polítiques de l'Estat
7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional
8. L'organització territorial de l'Estat
9. La Unió Europea
C) Àmbit de seguretat i policia
1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya
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3. El Departament d’Interior

3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals
4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
5. La funció policial en la investigació de delictes
6. La funció policial en seguretat viària i trànsit
7. Codi deontològic policial
8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat
9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords
internacionals
D) El món local a Catalunya
1. El Règim local a Catalunya
2. El municipi
3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91
4. Història, societat i cultura del municipi

QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
I. ANTROPOMETRIA:
—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les
25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les
dones.
—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes,
i als 3 litres en les dones.
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
1 Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les
independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

seves

possibles

manifestacions,
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ANNEX 3

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó,
pleures o tòrax.
3 Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.
5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la
funció policial.
6 Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc
o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti
l’exercici de les funcions policials.
7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
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4 Aparell digestiu

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un
adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de
metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.
8 Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o
parasitària).

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin
la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de
4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
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10 Òrgans dels sentits

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció
policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin
l’exercici de la funció policial.

12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui
comprometre la funció policial.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
4.

ÀREA DE SEGURETAT

4.1.
Resolució desestimant l’al·legació presentada pel titular del vehicle amb
imposició de sanció.
(exp. 331/2021).
1. Vista la denuncia formulada per l’agent de la Policia Local, (butlletí de denuncia SFB
D- 3023) per infraccions de les normes de trànsit i circulació de vehicles amb el número
d’expedient el qual és el següent.
Expedient WTP: 2100000045
Titular del vehicle infractor: ***
Infracció: Art. 154 01 RGC /NO OBEIR UN SENYAL VERTICAL
D'ESTACIONAMENT PROHIBIT
En el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia, la
persona interessada en l’expedient sancionador esmentat ha presentat les
al·legacions recollides a la sol·licitud número de registre 2021-1466 (ANNEX II).
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

2. L'instructor de l'expedient a la vista de les al·legacions, de l'informe de l'agent
denunciant (ANNEX I) i de la resta de qüestions que es desprenen del mateix
expedient sancionador, formula la proposta de resolució.
L'agent amb TIP 1080, que va actuar com agent denunciant de la butlleta que
consta a l'expedient, va emetre l'informe 60/2021, de data 4 de març de 2021
amb relació a les al·legacions presentades, mitjançant el qual proposa a l'òrgan
instructor DESESTIMAR les al·legacions formulades per la persona recurrent,
d'acord amb :
[...]“En resposta a aquestes al·legacions del Sr. *** cal destacar que la senyal
vertical de trànsit de prohibida la parada i l’estacionament amb l’excepció dels
vehicles municipals, aquesta excepció només permet parar o estacionar els
vehicles autoritzats per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. ”.
Que en resposta a la diversa casuística que pot tenir el Sr. *** a l’hora d’estacionar
el seu vehicle, la posarem en coneixement de la administració competent
considerant que tot ciutadà de Sant Fruitós de Bages te els mateixos drets i
deures envers la administració pública i que la problemàtica que al·lega el Sr. ***
per haver estacionat el seu vehicle a una zona on estaria prohibit no correspon
amb el fet denunciat per l’Agent TIP 1080.” [...].

- 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 titular del vehicle amb matrícula
***, corresponent a l’expedient sancionador amb número 2100000045.
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.
Quart.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
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3. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions és la Junta de Govern Local,
que actua per la competència delegada següent:

-

titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret

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

ANNEX II

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

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

Primer.- Per Decret 2020-0190 de 8 de febrer de 2021 es va incoar procediment
sancionador al Sr. *** per la presumpta comissió d’una falta lleu tipificada en l’article
41.2 en relació amb els articles 14 i 15 de l’Ordenança Convivència Ciutadana.
Segon.- El presumpte infractor ha reconegut la responsabilitat de la infracció fent efectiu
l’import de la sanció proposada amb la reducció del 20% sobre el seu import, de
conformitat amb l’article 85.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Tercer.- 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:
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4.2.
Resolució de procediment sancionador en matèria de convivència
ciutadana.
(exp. 1747/2020).

PRIMER.- Declarar la finalització del procediment sancionador incoat al Sr. *** en virtut
de l’article 85.2 i l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i ordenar l’arxiu de l’expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat, pel 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 del jutjats contenciosos 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

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
5.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

5.1.
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació
ordinària per la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals i elements urbans de Sant Fruitós de Bages. (exp. 177/2020).
Primer. Vist que és necessari procedir a la convocatòria pública de la licitació referent al
contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals i elements urbans
de Sant Fruitós de Bages.
Segon. A tals efectes s’han redactat l’àrea de contractació i serveis tècnics municipals
els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, per
l’adjudicació del contracte de serveis, mitjançant procediment obert, modalitat ordinària
i subjecte a regulació harmonitzada, complint els principis i el procediment que
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, en concret els articles 17,
25, 116, 117, 131 i 137 i següents.
Tercer. El pressupost de licitació del contracte ascendeix a la quantia de 172.496,33 €
(IVA exclòs).
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament.
ACORDS:
Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (Annex 1) i el Plec de
prescripcions tècniques particulars (Annex 2), així com l’expedient de contractació per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració
i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals i elements urbans de Sant Fruitós de Bages.

•
•

2021 (juny a desembre): 121.753,66 € € (IVA 21% inclòs). No obstant, l’import
definitiu a consignar per a la prestació de servei es fixarà de forma proporcional
en funció de la data de signatura del contracte.
2022 (gener a maig): 86.966,90 € € (IVA 21% inclòs). import definitiu 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

L’autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per
l’exercici 2022 (art. 174 del RDL 2/2004).
Tercer: Publicar la convocatòria de la licitació d’aquest contracte, mitjançant anunci
inserit en el Perfil del Contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea, als efectes que
els interessats puguin presentar les seves proposicions en el termini dels 30 dies
naturals conforme el disposat en l’art. 135 de la LCSP.
Quart. Declarar que:
-

D’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, atès que es tracta d’un
contracte de serveis amb valor estimat superior a 100.000 € i subjecte a regulació
harmonitzada, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació
els anuncis de la present licitació, els plecs i els documents contractuals; els
actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
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Segon. Autoritzar la despesa per l’import de 172.496,33 € (IVA exclòs), més 36.224,23
€ (IVA 21%) essent un total de 208.720,56 € (IVA inclòs) import corresponent a dues
anualitats, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.920.22700, segons el següent
detall:

-

-

-

determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió
o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació i les
modificacions, en els termes i condicions que preveu la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà
interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament
o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.
El recurs es podrà presentar en el registre del Tribunal de Contractes del Sector
públic, en el registre de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o en els llocs
establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/205, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. Tot d’acord amb el que
disposa l’article 51.3 de la LCSP.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
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Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars
Annex 2: Plec de prescripcions tècniques particulars (document annex)
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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
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

6.

6.1.
Cartera de tramitacions assistides: acord pel qual es pren coneixement de
les tramitacions assistides TA2, TA3 i TA5 registrades al 2n. quadrimestre del
2020. (exp. 781/2020).
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar
a la CTA els procediments de tramitacions assistides (TA).
La tramitadora dona compte de les TA portades a terme, en l’àmbit de gestió
administrativa del cementiri municipal, que seguidament es relacionen:
Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA2 tramitades entre l’1
de setembre i el 31 de desembre de 2020.

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA2, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari
municipal: transmissió”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets funeraris
següents:
Núm.
Expedient

1725/2020

Núm. de TA

Data de la
resolució

Nou titular de la
llicència

2020TA2.10

23/10/2020

M.C.C.

2020TA2.11

27/11/2021

J.P.P.

2020TA2.12

27/11/2020

MC.C.M.

1997/2020

1999/2020

Dret objecte
de
transmissió
Nínxol 107
Bloc 2
Sant Benet
Nínxol 99
Bloc 5
Sant Sebastià
Nínxol 56
Bloc 4-A
Sant Maurici

Import
liquidació
9,91 €
9,91 €
9,91 €
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➢

La Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA2 anteriorment relacionades i incorporades als expedients referenciats de la
plataforma Gestiona.
➢

Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA3 tramitades entre
l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA3, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari
municipal: expedició de duplicat de títol del dret”, s’ha donat tràmit a les següents:
Núm.
Expedient

2020/1787

Núm. de TA

Data de la
resolució

Titular de la llicència

2020TA3.04

02/11/2020

JR.C.B.

Dret objecte
de
transmissió
Nínxol 46
Bloc 4-A
Sant Maurici

Import
liquidació
7,94 €

La Junta de Govern Local

Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA3 anteriorment relacionades i incorporades als expedients referenciats de la
plataforma Gestiona.
➢ Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA5 tramitades entre l’1 de
setembre i el 31 de desembre de 2020 (Exp. 2020/152)
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual s’incorpora
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb
el codi TA5, denominació “Autorització d’obertura de nínxol per inhumació”, s’ha donat
tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació següents:

Núm.
Expedient

Núm. TA

Data
de
resolució

Sol·licitant

2020TA5.34

20.10.2021

MEMORA

2020TA5.35

22.10.2021

J.C.C

Dret
objecte
d’autorització

Import
liquidació

Nínxol 50
Bloc 1
Santa
Victòria
Nínxol 7
Bloc 5

0€
(Vi-GinCost)
177,38 €
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ACORDA

2020/152

2020TA5.36

22.10.2021

ALTIMAFONTANOVA

2020TA5.37

30.10.2020

ALTIMAFONTANOVA

2020TA5.38

16.11.2020

FUNERARIA
DEL BAGES

202TA5.39

03.12.2020

ALTIMAFONTANOVA

2020TA5.40

10.12.2020

MEMORA

Sant
Sebastià
Nínxol 34
Bloc 4-A
Sant Maurici
Nínxol 38
Bloc 2
Sant Benet
Nínxol 3
Bloc 3
Sant Jaume
Nínxol 14bis
Bloc 3
Sant Jaume
Nínxol 11
Bloc 2
Sant Benet

0€
(Vi-GinCost)
240,65 €
240,65 €
240,65 €
240,65 €

La Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides
TA5 anteriorment relacionades i incorporades als expedients referenciats de la
plataforma Gestiona.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

ASSUMPTE SOBREVINGUT
S.1. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació
ordinària per la contractació de l’execució de les obres contingudes en la fase 1
del projecte de reforma interior dels vestidors del pavelló municipal.
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Segon. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i l’àrea de
serveis tècnics municipals el plecs de clàusules administratives per l’adjudicació del
contracte de serveis, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i modalitat
ordinària complint els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de
Contractes del sector públic, en concret els articles 17, 25, 116, 117, 131 i 137 i
següents.
Tercer. El pressupost de licitació del contracte ascendeix a la quantia de 314.390,95 €
(IVA exclòs).
Quart. Atès que l’ajuntament, ha prestat la seva conformitat a Bases de concertació del
Programa General d’ Inversions de la Diputació de Barcelona 2020-2023 i ha comunicat
la intenció de sol·licitar el finançament de l’actuació “Reforma interior dels vestidors del
pavelló municipal” actuació en el marc de la citada convocatòria, segons el següent
detall:
Actuació 1: Reforma interior dels vestidors del pavelló municipal
Import previst de l’assignació del PGI a la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” a
l’actuació: 145.000,00 €
Finançament a través de l’ens local: 235.000,00€
Cost total de la inversió: 380.000,00€
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Primer. Vist el document tècnic anomenat “Projecte per la reforma interior dels vestidors
del Pavelló municipal”, amb un pressupost d’execució per contracte de 427.646,55 (IVA
inclòs), redactat per el Sr. Jordi Claramunt Soler arquitecte tècnic i Santi Marés Soler
enginyer tècnic en representació de Clarqt Serveis tècnics, S.L.U.. Aquest document va
ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2020,
esdevenint aprovat definitivament en data 5 d’agost de 2020. (BOPB 1.09.2020 i DOGC
21.9.2020).

Anualitat: Pressupost any 2021.
Àmbit: Manteniment i reposició d’inversions
Matèria: Equipaments, infraestructures urbanes i patrimoni. Equipaments.
Estat actual de l’actuació: Disposa de projecte executiu.
En el cas d’execucions d’obra i si aquestes requereixen de licitació, la condició
fonamental a nivell de contractació per a què l’actuació pugui ser objecte de sol·licitud
és que s’hagi aprovat l’expedient de contractació i disposat l’obertura del procediment
d’adjudicació.
Cinquè. Tenint en compte que es sotmet al Ple de data 11.03.2021 la modificació de
crèdit núm. 6/2021 que dotarà de crèdit suficient l’aplicació pressupostària
22.342.63225 Reforma integral vestidors, i que cal tramitar la petició de subvenció en el
marc del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.
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.
ACORDS:

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1), així com
l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, oferta econòmicament més
avantatjosa, pluralitats de criteri de valoració i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del
contracte de les obres contingudes en el Projecte de reforma interior dels vestidors del
pavelló municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Tercer. Autoritzar la despesa per l’import de 314.390,95 € (IVA exclòs), més 66.022,10
€ (IVA 21%) essent un total de 380.413,05 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22.342.63225 “Reforma integral vestidors”.
Quart. Disposar que, atès que és previst que el Ple municipal en sessió de 11.03.2021
aprovi la modificació de crèdit núm. 6/2021 que dotarà de crèdit suficient l’aplicació
pressupostària 22.342.63225 Reforma integral vestidors, es condiciona l’autorització de
la despesa associada al contracte a l’aprovació de la modificació de crèdit amb nº
6/2021. Així mateix la present licitació es tramita anticipadament, conforme el disposat
per la Disposició addicional tercera de la LCSP, atès que es tracte d’una actuació pel
finançament de la qual es sol·licitarà un ajut en el marc de la Línia de suport 1 del
Programa General d’ Inversions de la Diputació de Barcelona 2020-2023, conforme a la
seva base de concertació aprovada i, en conseqüència es sotmet l’adjudicació a la
condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent.
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Primer. Aprovar sotmetre com assumpte sobrevingut a la Junta de Govern Local per
urgència de conformitat amb l’expositiu Cinquè.

Cinquè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de
licitació perquè els interessats puguin presentar, durant el termini de 20 dies naturals les
proposicions que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de
publicació de l’anunci al perfil del contractant.
Sisè. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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.
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Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 09:06 hores.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El Secretari
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.

