Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta
corresponent a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 12 d’abril
de 2021, és el següent
“ESBORRANY DE L’ACTA 14/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12
D’ABRIL DE 2021.
Núm.: ........................................ 14/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ........................ 12 d’abril de 2021
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : *
Excusa la seva assistència: Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 12 d’abril 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 es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes
sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 14/04/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

A.

B.

1.

2.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes
delegats pel Ple a la Junta de Govern Local.
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local celebrada el 29 de març de
2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

EXP.

PAG.

-

665/2021

4

111/2021

4

1585/2019

9

1755/2020

17

2114/2020

22

226/2021

24

582/2021

30

692/2020

38

3.
3.1.

3.2.

3.3.
4.
4.1.

5.
5.1.

ÀREA DE SECRETARIA
Donar compte de resolució judicial (sentència) de la
sentència número 73/2021, de de 18 de març de 2021
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en recurs contenciós administratiu número
168/2019 – 2B.
Donar compte a la Junta de Govern Local de resolució
judicial de la finalització del procediment contenciós
administratiu nº 222/2020 – 2A seguit davant el Jutjat
contenciós administratiu 12 de Barcelona.
Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball
inclosos “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021 en
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés
selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agents
cívics/ques.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

6.
6.1.

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció
nominativa (pròrroga conveni) a l’Associació Comissió
de Festes Enramades carrer Nou, i la justificació de la
mateixa, exercici 2020.
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

6.3.

6.4.

6.5.

7.
7.1.

S1

S2

S3

Modificació amb efectes retroactius de la subvenció
nominativa (pròrroga conveni) a Unió Musical del Bages,
i la justificació de la mateixa, exercici 2020.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció
nominativa (pròrroga conveni) a Agrupació Coral Sant
Fruitós de Bages, i la justificació de la mateixa, exercici
2020.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció
nominativa (pròrroga conveni) al Col·lectiu de Recerca
Històrica, i la justificació de la mateixa, exercici 2020.
Aprovació del contracte menor dels serveis vinculats a
l’edició núm. 18 de la col·lecció de contes Sala i Ricardis
“Sala i Ricardis una història confinada”.
ÀREA D’ESPORTS
Autorització per a l’ús de l’equipament esportiu del
pavelló d’esports, per part de l’INS Gerbert d’Aurillac.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Aprovació convocatòria i bases procés selectiu per la
provisió definitiva de tres places d’administratius/ves
(una reservada a persones discapacitades).
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per
a la creació d’una borsa de treball de tècnics superiors
arquitectes.
Sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases
específiques reguladores per màxima urgència per la
selecció, mitjançant oposició, d’un/a Arquitecte/a, per
execució d’un programa temporal per un termini màxim
de tres anys mitjançant nomenament interí per programa

985/2020

44

1263/2020

51

647/2020

57

365/2021

65

664/2021

75

1259/2020

77

1945/2020

82

750/2021

83
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6.2.

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 29 de març de 2021. (exp. 665/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Nº

DATA
HORA

20210481
20210482
20210483

I

EXPEDIENT

RESUM

23/03/2021
15:41
23/03/2021
15:42
23/03/2021
15:43

628/2021

20210484

23/03/2021
17:39

1970/2019

20210485

23/03/2021
17:41

1156/2020

Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria TIP 1042 com a agent de Policia.
Aprovació finalització nomenament interí com a
Agent de Policia.
Requeriments per danys a béns de propietat
municipal - Reclamació de danys a tercers en
execució de contracte (NAT 308/2020) (vorera
davant Ajuntament )
Prorroga sol·licitada pel Sr. Jonatan Domenech
Arboleda, per presentar la documentació
requerida en data 4 de març de 2021.
Modificació llicència reforma habitatge
unifamiliar aïllat C/ Alzina, 11.

527/2021
2030/2020
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2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades. (exp. 111/2021)

23/03/2021
20:52
24/03/2021
8:34
24/03/2021
10:14
24/03/2021
10:41
24/03/2021
11:20
24/03/2021
11:20
24/03/2021
11:37

486/2021

Baixa de padró a instància de part.

461/2021

20210493
20210494
20210495
20210496

24/03/2021
11:40
24/03/2021
14:19
24/03/2021
16:37
24/03/2021
17:04

488/2021
744/2020

Aprovació autorització accions formatives al
personal corporatiu.
Concessió del servei d'atenció domiciliària (
Sad+teleassitència)
Denegació de la inscripció al padró municipal
d’habitants.
Designant lletrada representant junta
compensació Berga I sub 2 25.03.2021
Aprovar text conveni transaccional entre junta
compensació Berga I sub 2 i ajuntament.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1, així
com la corresponent factura en relació a
l’execució de les obres per la instal·lació d’un
sistema de lectors de matrícules de vehicles als
polígons
Aprovació resultat avaluació psicotècnica per la
tinença d'armes.
Retirada de vehicle abandonat.

646/2021

Denúncies de trànsit: Relació wtp 21012148.

120/2014

20210497
20210498
20210499
20210500

24/03/2021
17:04
24/03/2021
17:07
24/03/2021
17:07
24/03/2021
17:15

553/2021

Convocatòria de la Comissió per l’estudi i
elaboració de polítiques d’habitatge pel dia
08.04.2021 a les 16.30 hores
Comunicació DF substitució enrajolat escala i
porxo a l'Av. Pla de Bages, 47.
Aprovació Conveni de col·laboració amb Volta
Ciclista Catalunya 2021.
Comunicació pintar façana al c/ Sant Isidre, 4.

20210501
20210502

24/03/2021
22:59
25/03/2021
14:42

611/2021

1

581/2021
645/2021
185/2015
1562/2019
1322/2020

627/2021
513/2021
654/2021

489/2021

Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a a la relació de factures de
relació número O/2021/32
Denegació d'ajuda d'urgència social.
Aprovació de despesa i ordenació de pagament
a l’Agència Tributària: liquidació provisional
sobre retencions i ingressos a compte d’IRPF
sobre rendiments del treball i d’activitats
econòmiques, premis i guanys patrimonials i
imputacions de renda exercici 2019

Diligència per fer constar error el en títol del decret.
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20210486
20210487
20210488
20210489
20210490
202104911
20210492

25/03/2021
14:42
25/03/2021
14:43
25/03/2021
16:19
25/03/2021
16:23
25/03/2021
17:05
25/03/2021
17:37

659/2021

20210509
20210510
20210511
20210512
20210513
20210514
20210515

25/03/2021
17:39
25/03/2021
22:39
25/03/2021
22:45
26/03/2021
13:11
26/03/2021
14:30
26/03/2021
15:04
26/03/2021
15:05

649/2021

20210516
20210517

26/03/2021
15:09
26/03/2021
15:10

2106/2020

20210518

26/03/2021
15:15

1670/2020

20210519

26/03/2021
15:16

315/2021

20210520

29/03/2021
9:16

603/2021

1443/2015
463/2021
648/2021
665/2021
623/2021

642/2021
637/2021
538/2021
643/2021
656/2021
1324/2020

469/2021

Modificació de crèdit 7/2021 generació de crèdit
per ingressos i per incorporació de romanents.
Adjudicació reparació semàfor cruïlla Carretera
de Vic amb Carrer Joan XXIII
Aprovació de la despesa corresponent a la
nòmina del mes de març de 2021.
Denúncies de trànsit (2947): wtp relació
21012926.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de
29-3-21.
Aprovació d’ús d’equipaments esportius
municipals (camp de futbol i pavelló) per part de
Paidos.
OVP Escola Catalunya - Activitat Educativa al
Bosquet del costat del Monestir Sant Benet.
Canvi de finançament afectat d'inversions
municipals.
Identificació de conductor i al·legacions en
infracció de trànsit.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Ocupació de la via publica per mercat de venda
no sedentària dels Brocanters.
Aprovació atorgament bestreta.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2, així
com la corresponent factura en relació a
l’execució de les obres de millora del
clavegueram al polígon industrial Sant Isidre
(fase 3A de l’actuació 2 de l’avanç del pla
director).
Denegar llicència rehabilitació i pròrroga
construcció unifamiliar C/ Bon Temps, 11.
Denegar llicència en sòl no urbanitzable per
construcció d'un galliner polígon 14 parcel.la 17
camí de Viladordis.
Compliment ordre d'execució per estat immoble
Carrer Jaume Balmes, 74 3r 2a i arxiu
expedient.
Suspensió expedient restabliment de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat d'obres
en curs d'execució al camí de Viladordis, s/n
partida el Molinot polígon 14 parcel.la 57 fins
resoldre petició llicència.
Llicència BI per l'obertura de cala per estesa de
cable de baixa tensió al C/ Collbaix .
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20210503
20210504
20210505
20210506
20210507
20210508

29/03/2021
9:18
29/03/2021
9:19

458/2021

20210523

29/03/2021
9:20

1730/2020

20210524

30/03/2021
12:03

678/2021

20210525
20210526
202105272
202105283

30/03/2021
13:01
30/03/2021
13:34
30/03/2021
13:34
30/03/2021
13:36

625/2018

Llicència per obertura de cala a la ctra. de
Santpedor, 3.
Aprovació del fraccionament de la fra. 2020-21
(liquidació 2021/0000000554) en concepte del
cànon 2020 del bar del Nexe
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) de Club de la música i la guitarra,
2020.
Aprovació dels impresos model per a la
sol·licitud del Servei d’Acompanyament
Terapèutic Socioeducatiu a les Famílies.
Ampliació de termini per resoldre.

29/2017

Aprovació certificació obres separata 6 ultima.

920/2019

202105294

30/03/2021
13:39

1322/2020

20210530

30/03/2021
13:40

259/2021

20210531

30/03/2021
13:42

1458/2020

20210532

30/03/2021
13:45

609/2021

20210533
20210534

30/03/2021
13:45
30/03/2021
13:47

585/2021

Execució de les obres contingudes en el
Projecte d'urbanització de la UA15a.
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient 683/2021 de relació
de factures de relació número O/2021/2714
Contracte d’obres per a la instal·lació d’un
sistema de lectors de matricules de vehicles als
polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant
Isidre i la Bòbila.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta
de caixa fixa, constituïda a favor de la secretària
de la llar d’infants, de l’1 de gener al 18 de març
de 2021, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants corresponent
al mes d’abril de 2021.
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 21.01.21 al 28.01.21
(inclosos).
Comunicació de substitució lavabo al
C/Santiago Russinyol, 19.
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 29.01.21 al 04.02.21
(inclosos).

422/2021

683/2021

609/2021

2

Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcaldessa
Diligència per fer constar correcció errors.
4
Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcaldessa
3
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20210521
20210522

30/03/2021
13:48

609/2021

20210536

30/03/2021
13:48

609/2021

20210537

30/03/2021
13:49

609/2021

20210538

30/03/2021
13:49

609/2021

20210539

30/03/2021
13:50

609/2021

20210540

30/03/2021
13:50

609/2021

20210541

30/03/2021
14:24

609/2021

202105425
20210543
20210544
20210545
20210546

30/03/2021
16:43
30/03/2021
16:44
30/03/2021
16:46
31/03/2021
9:13
31/03/2021
10:08

644/2021

Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 05.02.21 al 11.02.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 12.02.21 al 18.02.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 19.02.21 al 25.02.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 26.02.21 al 04.03.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 05.03.21 al 11.03.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 12.03.21 al 18.03.21
(inclosos).
Accés a la informació grup municipal GfP
registre d'entrada del 19.03.21 al 24.03.21
(inclosos).
Decret anul·lat

689/2021

Denúncies de trànsit (2947) - relació 21014119.

667/2021

Denúncies de trànsit - relació 21012926.

1373/2019

Substitució de l'alcaldessa per absència.

644/2021

20210547
20210548
20210549

31/03/2021
13:21
31/03/2021
13:29
31/03/2021
13:34

234/2021

20210550

31/03/2021
14:06

692/2021

Aprovació del document de cessió (EXP.
170941) per l’ocupació de terreny per la
instal·lació de Centre de Transformació CT núm.
110604 i servitud de pas sobre
terrenys a favor d’EDISTRIBUCION Redes
Digitales, S.L. Unipersonal
Aprovació denegació sol·licitud assistència
jurídica.
Al·legacions a recurs de reposició contra l'acord
de la Ponència d'Energies Renovables.
Elevar al Ple l'aprovació del Conveni per a la
prestació del servei de protecció civil entre
l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages.
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments

5

1577/2020
321/2021

Diligència per la qual consta el decret núm. 2021-542 com anul·lat.
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20210535

699/2021

corresponents a l'expedient 692/2021 de relació
de factures de relació número O/2021/2716.
Convocatòria de la onzena sessió de la
Comissió per a la recuperació social i
econòmica del COVID-19.
Convocatòria de la Comissió informativa de
serveis a la Ciutadania de 8-4-21.
Convocatòria de la Comissió informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 8-4-21.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Promoció del Territori de 8-4-21.
Aprovació acta de recepció del contracte menor
pel subministrament de mobiliari i altres
elements dels habitatges socials situats al
Carrer Padró, 37 (il·luminació).
Contracte menor pel servei de manteniment
correctiu de guàrdia de l'enllumenat públic i
semàfors.
Comunicació per reformar bany i altres
Carretera de Vic, 48 2n.
Denúncies de trànsit (2947) - relació 21015475.

694/2021

Denúncies de trànsit (2947) - relació 21014790.

202105516

01/04/2021
12:17

553/2020

20210552
20210553
20210554
20210555

01/04/2021
12:17
01/04/2021
12:18
01/04/2021
12:19
01/04/2021
12:48

703/2021

20210556
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

ÀREA DE SECRETARIA

3.1.
Donar compte de resolució judicial (sentència) de la sentència número
73/2021, de de 18 de març de 2021 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona en recurs contenciós administratiu número 168/2019 – 2B.
(exp. 1585/2019).
Primer. Mitjançant decret d’alcaldia 2019-1139 de data 2 d’agosts de 2019 es va aprovar
la compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en
6

Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcaldessa
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Sentit de l’acord:

qualitat de part demandada al recurs contenciós administratiu núm. 168/2019 – 2B
tramitat mitjançant procediment abreujat, interposat per *** contra el Decret d’alcaldia
2019-0238, pel qual es desestima l’abonament de diferències retributives durant el
període d’un curs de formació.
Segon. El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 73 de 18 de març de
2021 (ANNEX 1), per la qual es va desestimar la demanda interposada per l’actora,
sense condemna expressa en costes.
Tercer. Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola regulen el dret a la tutela
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt.
Quart. L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament
en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentències en
la forma i termes que aquestes continguin.
Cinquè. La mencionada sentència declara la fermesa de la mateixa.

Primer. Donar compte de la sentència número 73/2021, de de 18 de març de 2021
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en recurs contenciós
administratiu número 168/2019 – 2B interposat per ***, que s’acata en tots els seus
termes.
Segon. Comunicar la present resolució a les àrees de recursos humans i d’intervenció
– tresoreria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pel seu coneixement i efectes.
Tercer. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 12 de
Barcelona mitjançant la tramesa de certificat.
Quart. Declarar que:
-

L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap
recurs administratiu o jurisdiccional.

-

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

Annex 1: Sentència número 73/2021, de de 18 de març de 2021.
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Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
3.2.
Donar compte a la Junta de Govern Local de resolució judicial de la
finalització del procediment contenciós administratiu nº 222/2020 – 2A seguit
davant el Jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona. (exp. 1755/2020)
Primer.- Mitjançant ofici de 16 de setembre de 2020 (amb entrada a l’Ajuntament el
26.10.2020 número 2020-E-RC-7738), el Jutjat contenciós administratiu número 12 de
Barcelona comunica el Decret de 16 de setembre de 2020 informant de la interposició
del recurs administratiu 222-2020 – 2A, envers autoliquidació practicada en concepte
d’Impost per l’Increment de Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana, i es requereix
l’enviament de l’expedient administratiu al Jutjat.
Per decret d’alcaldia 2020-1525, de 2 de novembre, es resol comparèixer com a part
co-demandada en el recurs contenciós administratiu esmentat.

En data 26 de març de 2021 es retorna a aquest Ajuntament l’expedient administratiu
per fermesa de la resolució de declaració de finalització del procediment i arxiu de les
actuacions.
Tercer.- Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola regulen el dret a la tutela
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentencies i altres resolucions fermes dels
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt.
Quart.- L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament
en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentencies en
la forma i termes que aquestes continguin.
En virtut de l’exposat,
S’ACORDA
Primer. Donar compte de la finalització del procediment contenciós administratiu nº
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Segon.- Per Decret 40/2021 de 23 de febrer de 2021 (annex 1) el Jutjat contenciós
administratiu nº 12 declara la finalització del procediment per desistiment de la part
demandant, sense imposició de costes.

222/2020 – 2A seguit davant el Jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona
interposat contra autoliquidació practicada en concepte d’Impost per l’Increment de
Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana.
Segon. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu 12 de
Barcelona.
Tercer. Declarar que:
-

L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap
recurs administratiu o jurisdiccional.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Annex 1: Decret nº 40/2021, de 23 de febrer, del JCA 12 de Barcelona, declarant la
finalització del procediment i arxiu de les actuacions judicials.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial (exp. 2114/2020).

Sol·licitant

Liberty Seguros Compañía de
CIF
Seguros y Reaseguros SA

A48037642

Representant

***

***

registre
d’entrada

NIF

2020-E-RC-9161

data
Reclamació de responsabilitat registre
patrimonial

18/12/2020

Primer. En data 18 de desembre de 2020 (RE 2020-E-RC-9161), el Sr. ***, en
representació de Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros SA va presentar
reclamació de responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament per danys a vehicle
ocorregut en data 21.12.2019, en caure-li a sobre un panell lluminós de Nadal.
Segon. Després dels tràmits precedents, la instrucció del procediment dictà proposta de
resolució de data 2 de març de 2021, la part dispositiva de la qual establia:
“Primer. Denegar la concurrència de responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pretesa a la sol·licitud presentada pel
Sr. ***, en representació de Liberty Seguros Compañía de Seguros y
Reaseguros SA, en data 18 de desembre de 2020 (2020-E-RC-9161).
Segon. Informar al reclamant que, si concorregués alguna responsabilitat,
aquesta seria Soler Global Service, SL, tot advertint al reclamant que aquesta
informació no pressuposa cap judici per part de l’Ajuntament sobre si concorre
o no responsabilitat d’aquesta.
Tercer. Notificar aquesta proposta de resolució a la part reclamant, a Soler
Global Service, SL i a l’asseguradora municipal, atorgant-los un termini
d’audiència de deu dies per presentar les al·legacions que considerin, si
s’escau.”
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3.3.

Tercer. Notificada la proposta de resolució a l’asseguradora municipal en data
08.03.2021 i havent-se d’entendre notificada a les restants parts interessades en data
16.03.2021 (per no accés a la notificació electrònica efectuada en el termini de 10 dies)
sense que aquestes hagin presentat cap al·legació, és procedent resoldre el
procediment.
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

Per l’exposat,
S’ACORDA
Primer. Denegar la concurrència de responsabilitat patrimonial municipal pretesa a la
sol·licitud presentada pel Sr. ***, en representació de Liberty Seguros Compañía de
Seguros y Reaseguros SA, en data 18 de desembre de 2020 (2020-E-RC-9161).

Tercer. Notificar aquesta resolució a la part reclamant, a Soler Global Service, SL. i a
l’asseguradora municipal.
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 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.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
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Segon. Informar a la reclamant que, si concorregués alguna responsabilitat, aquesta
seria de Soler Global Service, SL., tot advertint a la reclamant que aquesta informació
no pressuposa cap judici per part de l’Ajuntament sobre si concorre o no responsabilitat
d’aquesta.

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

4.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

4.1.
Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball inclosos “Pla de
reactivació de l’ocupació” per al 2021 en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020.
(exp. 226/2021)
Primer.- D’acord amb la proposta presentada pel Regidor de Promoció Econòmica, de
data 15 de març de 2021, en la qual es proposa realitzar els tràmits necessaris per a
desenvolupar el “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021 en el marc del Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 i fer-lo efectiu amb la contractació laboral de
personal.
Segon.- D’acord amb la proposta és voluntat d’aquest Ajuntament contractar un lloc de
treball de netejador/a i un lloc de treball d’Oficial 2ª de brigada.

Quart.- Atès que mitjançant modificació de crèdit 7/2021 s’ha incorporat al pressupost
vigent la subvenció emmarcada dins el “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021 en
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 per tal de tenir crèdit
adequat i suficient per procedir a les contractacions.
Cinquè. 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

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés
selectiu per cobrir els llocs de treball inclosos en el “Pla de reactivació de l’ocupació” per
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Tercer.- Donat que s’ha de regular el procés de contractació laboral dels candidats per
cadascun dels llocs de treball de l’esmentat programa, es fa necessària l’aprovació
d’unes bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball inclosos en el “Pla de
reactivació de l’ocupació” per al 2021 en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona.

al 2021 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2021.

SEGON.- Publicar les esmentades bases al Butlletí Oficial de la Província, al web
municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, fer-ne tramesa als representants
sindicals i comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria i a l’Àrea de
RRHH.
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.

1.

OBJECTE

L’Objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 2 treballadors/es
amb diferents perfils, per donar suport a diferents àmbits de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages emmarcat dins del “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021 en el marc
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona
aprovat a la Junta de Govern local celebrada en data 8.02.2021.
Les persones seleccionades seran contractades durant un període de 5 mesos per a la
realització dels projectes que s’especifiquen en l’annex I a les presents bases.

2.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de complir els requisits
següents:
Generals:
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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2021
DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

•
•

•

•
•
•

Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Estar aturat o desocupat, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a
demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i no estar realitzant cap activitat
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi i aliè), amb independència que
compleixin o no els requisits per percebre prestació d’atur en els termes de Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de la seguretat social (en endavant, TRLGSS).
No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur
i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes
prestacions.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació durant el 2020.
No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions
públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de
cap administració pública.
Acceptar l’assistència a formació i tutories ja sigui dins o fora de l’horari
laboral durant el període de contractació.

Específics:
Els que es detallen a l’annex I d’aquestes bases, per a cada perfil (Titulació / formació
requerida per al lloc de treball i/o experiència en el lloc de treball demostrable mitjançant
document acreditativa com ara titulacions, contractes de treball, informe de vida laboral).
PROFESSIONALS

I

NOMBRE

D’EFECTIUS

CATEGORIA
Oficial 2ª brigada

PLACES PROJECTE
1
Millorem el poble – reforç brigada

Neteja

1

QUE

ES

Millorem edificis municipals

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret de modificar els perfils
demanats, en cas que quedi deserta la plaça sol·licitada.
4.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’emplenar la
sol·licitud de participació que poden trobar al taulell d’informació de l’Ajuntament i al web
municipal www.santfruitos.cat, i presentar-la juntament amb la documentació següent:
•

Document acreditatiu de la identitat (DNI/NIE/passaport).
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3.
PERFILS
CONVOQUEN.

•
•
•
•
•
•

Currículum vitae actualitzat que haurà de contenir totes les dades que es desitgi
fer constar per ser valorades pel tribunal qualificador.
Acreditació d’estar a l’atur i inscrit/a com a Demandant d’Ocupació No Ocupat
(DONO).
Informe de la vida laboral actualitzat 2021.
Acreditació de la titulació acadèmica i/o altres formacions complementàries
realitzades.
Documentació acreditativa de criteris socioeconòmics i familiars, si s’escau.
Llibre de família, si s’escau (en cas de tenir fills menors a càrrec).

Lloc de presentació:
Al registre general de l’Ajuntament: Plaça de la Vila, 1 o a les dependències de l’Àrea
de Serveis Socials.

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.
5.

FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ

Valoració curricular. Aquesta fase serà realitzada per tots els aspirants admesos,
consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants
en la sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts.

a) Per experiència professional relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 3
punts, a raó de 0,50 punts per cada sis mesos complets.
b) Per cursos formatius relacionats amb el lloc de treball fins a un màxim de 2 punts:
a. D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun
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El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal, en
qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

b. D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun
c. D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun
d. D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punts cadascun
c) Càlcul criteris socioeconòmics i familiars, fins a un màxim de 5 punts.
a. Família monoparental: 1 punt.
b. Família nombrosa: 1 punt.
c. Tenir a càrrec menors d’edat: 0,25 punts. En el cas que no s’hagi
puntuat en els dos supòsits anteriors.
d. Persona sola, presentant document que ho acrediti: 1 punt.
e. Disposar d’un certificat de discapacitat del 33% o més: 1 punt.
f. Ser major de 45 anys: 1 punt.
g. Ser perceptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): 1 punt.
Entrevista personal. A l’entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la
trajectòria laboral i acadèmica de les persones aspirants admeses. Fins a un màxim de
5 punts.

•
•
•
•
•

Itinerari laboral seguit per l’usuari des de que està a l’atur: formació, obtenció de
carnets professionals, assistència a cursos organitzats per l’Ajuntament.
Persona amb itinerari de recerca de feina activa al SLO.
Actuacions realitzades a partir de les propostes que se li hagin fet des de les
àrees de Serveis Socials i Ocupació.
Experiència i capacitació laboral en la feina a desenvolupar.
El grau de disposició de les competències pròpies del perfil necessari per a la
feina a desenvolupar en cada cas, així com l’experiència i formació aportada.

Òrgan de selecció:
El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades, per aplicar
els barems establerts en aquestes bases i per la realització de l’entrevista personal.
Estarà format per les següents persones:
-

-

President, o llur suplent.
Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament amb titulació igual,
equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball de la convocatòria,
o llurs suplents.
Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.
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Es valorarà:

6.
ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DEL PROCÉS
SELECTIU.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 15 dies,
l’Alcaldessa dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, del
termini d’esmena d’errades que determinin l’exclusió dels/les aspirants; la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal. En la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i
l’hora de les entrevistes. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.
Els aspirants exclosos/es o no inclosos/es en la llista disposaran de 10 dies naturals 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 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 es presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.
7.

CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE TREBALL.

La jornada laboral correspon a 37,5 hores setmanals per a tots els llocs de treball, per
un període de 5 mesos.
Les persones seleccionades per ocupar el/s lloc/s de treball que es determinin hauran
d’acreditar el compliment dels requisits definits en la base 4 per tal de donar compliment
a la contractació.

ANNEX I: PERFILS SOL·LICITATS
OFICIAL 2A BRIGADA d’OBRES. MILLOREM EL POBLE – REFORÇ BRIGADA
D’OBRES
Es contractarà un oficial de segona.
Les tasques a realitzar són recolzament a les actuacions que realitza la brigada d’obres
municipal en tot el municipi.
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Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages subjecte a l’execució de programa temporal. Les
incorporacions seran a partir del mes de maig de 2021.

Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al
lloc de treball són els següents:
•
•

Titulació: no requerida
Experiència demostrable en tasques de paleteria.

NETEJADOR/A. MILLOREM EDIFICIS MUNICIPALS
Es contractarà un/a netejador/a.
Les tasques a realitzar són recolzament a les actuacions que realitza la brigada de
neteja municipal, en edificis municipals i escoles.
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al
lloc de treball són els següents:
•
•

Titulació: no requerida
Experiència demostrable en tasques de neteja, preferentment en grans
superfícies (oficines, escoles, despatxos, etc.).

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

5.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

5.1.
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per la creació
d’una borsa de treball d’agents cívics/ques.
(exp. 582/2021)
Primer.- Donat es va preveure dotació pressupostària en el capítol 1 de l’exercici 2021
per a la contractació temporal o nomenament interí de 2 agents cívics/ques a partir de
maig.
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
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

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.
Quart.- 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 d’agents cívics/ques.
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 D’AGENTS CÍVICS/QUES.
Primera.- Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció mitjançant sistema d’oposició per formar
part d’una borsa de treball d’agents cívics/ques.
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Quart.- Declarar que:

Segona.- Característiques i funcions de la plaça:

Funcions:
• Fomentar i garantir la convivència Ciutadana.
• Preservar el civisme a l’espai públic del municipi.
• Col·laborar en esdeveniments del poble.
• Vetllar pel correcte compliment, per part de la ciutadania, de les ordenances
municipals: tinença d’animals de companyia, convivència ciutadana, sorolls
i vibracions,
• Repartiment de fulletons amb informació als habitants, incidint especialment amb
aquelles persones que puguin estar contravenint les normatives per tal d’evitar
determinats comportaments, amb una finalitat pedagògica.
• Prevenir conflictes a l’espai públic i dissuadir les conductes incíviques, mitjançant
la conscienciació i les normes de convivència.
• Promoure actituds cíviques entre els ciutadans i les ciutadanes quan es tracti de
conflictes que tinguin lloc a espais públics vinculats a l’esport i les activitats
lúdiques. A més, habitualment també col·laboraran amb l’Ajuntament en grans
esdeveniments o actes puntuals.
• Participar amb les tasques relacionades amb la ordenança de convivencia
ciutadana a fi de poder sancionar les conductes incíviques per la tinença
d’animals de companyia pel que fa a les deposicions dels mateixos mitjançant la
recollida de mostres.
Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció.
Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment del
nomenament, els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals
d’altres estats.
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.
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Sistema de selecció: Oposició
Grup de classificació: C2, antic grup D.
Salari Brut Mensual: 1.454,80 euros
Jornada: 37,5 hores setmanals, d’acord amb les necessitats del servei, incloses algunes
tardes i alguns caps de setmana i festius.

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) Titulació: Estar en possessió de la titulació exigida per al ingrés en els cossos o
escales del subgrup C2: Educació secundària obligatòria, Graduat escolar, FP
de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.
g) Acreditar el nivell B1 elemental o equivalent de coneixements de llengua
catalana. En cas de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de
coneixements de llengua catalana.
Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies.

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

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

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
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
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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.

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 pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls
sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà
constar a l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva
actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota
la direcció de l’òrgan de selecció.

Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència
als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la
informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén
als/les assessors/es.
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
plaça convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració
multiprofessional competents.
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.
FASE D’OPOSICIÓ.
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El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot
allò no previst a les bases.

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.
2.- PROVA DE CATALÀ
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

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.
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:
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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.

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.
Onzena.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.

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.
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
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Dotzena.- Taula d’avaluació documental.

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

6.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

6.1.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a l’Associació Comissió de Festes Enramades carrer Nou, i la justificació
de la mateixa, exercici 2020.
(exp. 692/2020)
Fets
1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.

3. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2020, existeix a l’aplicació
pressupostària 34.334.48957 una subvenció nominativa destinada a Enramades carrer
Nou, per import de 600,00 euros.
4. Donada la situació viscuda aquest 2020 provocada per la Covid-19, on hi ha hagut:
-

-

Declaració de l’estat d’alarma des del 14 de març fins el 21 de juny de 2020, amb
confinament domiciliari i procés de desescalada, que va provocar la suspensió
de tota l’activitat cultural i festiva.
A Catalunya durant tot l’any 2020 s’han restringit tot tipus de festes populars i
també s’ha desaconsellat la realització d’opuscles de publicitat en format paper
per repartir per la població.

La situació d’aquest 2020 ha estat excepcional i les entitats han rebut un cop molt fort,
tan econòmic com social. És responsabilitat dels ajuntaments vetllar per la promoció de
l’activitat esportiva i aquesta es fa en gran mesura a través de les entitats. Del suport
que rebin en el context viscut en pot dependre la viabilitat de futur d’aquestes entitats,
fet que tindria unes conseqüències molt negatives a nivell social i cultural en el municipi.
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2. Vist l’anunci publicat al BOPB de 10.3.2020 d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a l’any 2020.

5. Al conveni signat amb l’entitat (24 d’octubre de 2017) en el seu punt setè, s’indicava
“La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per un import mínim de 1.200,00 €*, que hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles. (...)”. *(quantitat que suposa un 200% de l’import subvencionat)
6. Vista la documentació justificativa aportada per l’Associació Comissió de festes
Enramades carrer Nou (registre d’entrada 2020-E-RC-8833, 2020-E-RC-8834 i 2020-ERC-9034), aportant la documentació que composa el compte justificatiu de la subvenció
atorgada per a l’exercici 2020.
7. Vist l’informe del tècnic de cultura emès en data 24.03.2021, obrant a l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.

3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del conveni, tal i com s’indica a l’annex 1, amb efectes
retroactius, donada la situació excepcional d’aquest any i pels motius assenyalats a la
part expositiva, el punt setè del conveni “Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre
vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas, l’Administració Sanitària mantingui restriccions
que impedeixin el ple desenvolupament de les activitats subvencionades, serà suficient
que es justifiqui una despesa elegible equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa
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2. A la partida 34.334.48957 del pressupost de l’exercici 2020, hi ha prevista una
consignació de 600,00 euros per subvencionar a l’entitat Comissió de festes Enramades
carrer Nou.

elegible es inferior a l’import de la subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports
siguin iguals.”
Segon. Donar conformitat a la justificació de la subvenció per despeses derivades de
l’objecte de la subvenció que es va atorgar amb càrrec a la partida 34.334.48957 del
pressupost 2020 a Comissió de Festes Enramades carrer Nou, amb CIF G-60402112,
conforme a la documentació aportada que s’accepta com a justificació de les despeses
autoritzades mitjançant acord de Junta de Govern Local de 29.6.2020.
Tercer. Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament del 30% de l’import de la
subvenció pendent a Comissió de Festes Enramades carrer Nou, corresponent a 180,00
euros.
Quart. Notificar el present acord a la Comissió de Festes Enramades carrer Nou, i
comunicar a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els
pagaments aprovats al present acord.
Cinquè. Declarar que:
-

-

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

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I LA COMISSIÓ
DE FESTES ENRAMADES CARRER NOU PER LA COOPERACIÓ EN LA
REALITZACIÓ DE LES FESTES AL CARRER NOU.
REUNITS:
D’una banda, l’Il·lm. Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, com Alcalde-President
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel vicesecretari Sr. Santiago
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte.
I de l’altra, la comissió de festes ENRAMADES CARRER NOU amb CIF G60402112,
representada per la seva presidenta, Sra. Clara Oliveres Peig amb DNI ***.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La comissió de festes ENRAMADES CARRER NOU, és una entitat legalment
constituïda i inscrita al Registre d’Entitats Locals de Sant Fruitós de Bages, i que
entre les seves finalitats hi ha promoure l’organització de les festes d’estiu de les
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Annex 1 Modificació conveni

Enramades del Carrer Nou, ha autoritzat per acord de la seva junta directiva a la
seva presidenta a signar el present conveni.
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te entre els seus objectius col·laborar
amb les entitats culturals locals que organitzen activitats d’interès públic.
3. En el pressupost municipal de despeses 2017 hi ha la partida 34-334-48957 amb
un import de 600,00 €, Subvenció Nominativa ENRAMADES CARRER NOU.
4. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local
del 16 d’octubre de 2017.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
És objecte del present conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i la comissió de festes de les ENRAMADES DEL CARRER NOU, per la realització
de les activitats culturals i festives vinculades a aquesta festa.

-

Organitzar un programa d’activitats inclòs dins de les ENRAMADES DEL
CARRER NOU que es farà de forma preferent durant el segon cap de setmana
del mes de juliol.

-

Vetllar pel correcte desenvolupament de totes aquestes activitats i col·laborar en
la mesura del possible amb altres organitzades des de l’ajuntament al municipi.

Tercer.- L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el marc d’aquest conveni es
compromet a:
-

Col·laborar amb els serveis municipals i els materials de préstec que siguin
necessaris per al bon desenvolupament de les festes objecte d’aquest conveni

Quart.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal 2017 subvencionarà a les
ENRAMADES DEL CARRER NOU amb un import de 600,00 € (SIS-CENTS EUROS),
per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Cinquè.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
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Segon.- La comissió de festes ENRAMADES CARRER NOU en el marc del present
conveni es compromet a:

S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Sisè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin vinculades al
projecte de col·laboració descrit en el present conveni, que es portarà a terme dins
l’exercici 2017
Setè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2017. Excepcionalment l’òrgan competent per a
l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar un termini de pròrroga per presentar la
justificació fins el 31 de gener de 2018. La sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons
model normalitzat.
Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas,
l’Administració Sanitària mantingui restriccions que impedeixin el ple desenvolupament
de les activitats subvencionades, serà suficient que es justifiqui una despesa elegible
equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa elegible és inferior a l’import de la
subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports siguin iguals.

La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per un import mínim de 1.200,00 €, que hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la
presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni
justificants bancaris (rebuts).
Vuitè.- PAGAMENT:
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la
signatura del conveni, com a bestreta del 70% de la subvenció de 420,00 € (QUATRECENTS VINT EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les seves
despeses; Un segon pagament del 30 % de la subvenció de 180,00 € (CENT VUITANTA
EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació
justificativa esmentada al punt anterior.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel
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La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentarse els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No
s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).

President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes
dades.
Novè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

Desè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Onzè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI:
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Dotzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
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6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.

Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà
excedir de quatre anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de
cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix,
d’una subvenció nominativa a favor de les ENRAMADES CARRER NOU on es
determinarà l’import a atorgar per aquell any.
Tretzè.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:
•
•
•
•

Per mutu acord de les dues parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta
Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.

En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.2.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a Unió Musical del Bages, i la justificació de la mateixa, exercici 2020.
(exp. 985/2020)
Fets
1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.
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Sentit de l’acord:

2. Vist l’anunci publicat al BOPB de 10.3.2020 d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a l’any 2020.
3. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2020, existeix a l’aplicació
pressupostària 32.334.48932 una subvenció nominativa destinada a la Unió Musical del
Bages, per import de 2.200,00 euros.
4. Donada la situació viscuda aquest 2020 provocada per la Covid-19, on hi ha hagut:
-

-

Declaració de l’estat d’alarma des del 14 de març fins el 21 de juny de 2020, amb
confinament domiciliari i procés de desescalada, que va provocar la suspensió
de tota l’activitat cultural.
A Catalunya han estat clausurades totes les activitats d’assaigs de grups de més
de 6 persones durant bona part de l’any 2020. Igualment han estat tancats els
teatres i locals d’assaig, quedant l’activitat de grups musicals molt restringida
durant bona part de la primavera i tardor.

La situació d’aquest 2020 ha estat excepcional i les entitats han rebut un cop molt fort,
tan econòmic com social. És responsabilitat dels ajuntaments vetllar per la promoció de
l’activitat musical i aquesta es fa en gran mesura a través de les entitats. Del suport que
rebin en el context viscut en pot dependre la viabilitat de futur d’aquestes entitats, fet
que tindria unes conseqüències molt negatives a nivell social i cultural en el municipi.

6. Vista la documentació justificativa aportada per la Unió Musical del Bages (registre
d’entrada 2020-E-RC- 8525), aportant la documentació que composa el compte
justificatiu de la subvenció atorgada per a l’exercici 2020.
7. Vist l’informe del tècnic de cultura, emès en data 23.03.2021, obrant a l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.
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5. Al conveni signat amb l’entitat (24 d’octubre de 2017) en el seu punt setè, s’indicava
“La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per un import mínim de 4.400,00 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS
EUROS)* que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. (...)”. *(quantitat que
suposa un 200% de l’import subvencionat).

2. A la partida 32.334.48932 del pressupost de l’exercici 2020, hi ha prevista una
consignació de 2.200,00 euros per subvencionar a l’entitat Unió Musical del Bages.
3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del conveni, tal i com s’indica a l’annex 1, amb efectes
retroactius, donada la situació excepcional d’aquest any i pels motius assenyalats a la
part expositiva, el punt sisè del conveni “Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre
vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas, l’Administració Sanitària mantingui restriccions
que impedeixin el ple desenvolupament de les activitats subvencionades, serà suficient
que es justifiqui una despesa elegible equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa
elegible es inferior a l’import de la subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports
siguin iguals.”

Tercer. Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament del 30% de l’import de la
subvenció pendent a Unió Musical del Bages, corresponent a 660,00 euros.
Quart. Notificar el present acord a Unió Musical del Bages, i comunicar a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al
present acord.
Cinquè. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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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Segon. Donar conformitat a la justificació de la subvenció per despeses derivades de
l’objecte de la subvenció que es va atorgar amb càrrec a la partida 32.334.48932 del
pressupost 2020 a Unió Musical del Bages amb CIF G-61068516, conforme a la
documentació aportada que s’accepta com a justificació de les despeses autoritzades
mitjançant acord de Junta de Govern Local de 9.7.2020.

Annex 1 Modificació conveni
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
I LA UNIÓ MUSICAL DEL BAGES PER A LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA.
REUNITS
D’una part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat pel seu alcalde-president,
l’Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, i assistit pel vicesecretari Sr. Santiago
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte.
Per l’altra part, la UNIÓ MUSICAL DEL BAGES amb CIF: G-61068516, representada
pel seu president, el Sr. Josep Ma Sala i Barberà amb DNI: ***

I.

La UNIÓ MUSICAL DEL BAGES és una entitat sense ànim de lucre
legalment constituïda amb CIF G-61068516 inscrita al Registre d’Entitats
Locals de Sant Fruitós de Bages, i que té com a finalitat el foment cultural
mitjançant la música. Que la Unió Musical del Bages, ha autoritzat per acord
de la seva Junta Directiva al seu president, a signar el present conveni.

II.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol afavorir el manteniment de les
activitats de promoció i formació musical al municipi.

III.

En el pressupost 2017 existeix la partida 32.334.48932 SUBVENCIÓ
NOMINATIVA UNIÓ MUSICAL DEL BAGES.

IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de JUNTA DE
GOVERN LOCAL de data 16 d’octubre de 2017.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE.
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb
la Unió Musical del Bages, per afavorir la difusió i promoció de la música i la seva
participació en el calendari anual d’activitats culturals de Sant Fruitós de Bages.
Segon. La Unió Musical del Bages el marc d’aquest conveni es compromet a:
a) Fer 2 actuacions al municipi durant l’any, consistent en la modalitat de passa carrers
a modus de banda musical o altres col·laboracions puntuals dins del calendari festiu
local (Festa Major d’Hivern, Festa Major d’Estiu, Festa de l’Arròs, Festa de Sant
Jordi, Diada de l’11 de setembre, etc.) a determinar cada any.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

b) Col•laborar amb l’Escola de Música Navarcles-Sant Fruitós obrint les portes a que
alumnes de l’escola s’incorporin com nous músics a la banda.
c) Col·laborar amb les entitats del municipi de Sant Fruitós de Bages, de qualsevol
índole, amb les quals sigui possible fer actes conjunts.
d) Dur a terme 1 actuació a l’any consistent en un Concert a efectuar al Teatre Casal
Cultural o altres equipaments i espais municipals, de durada màxima entre 60 i 90
minuts. Aquesta actuació tindrà un preu d’entrada assequible que es decidirà de
comú acord amb l’Ajuntament, i la recaptació es destinarà a programes de l’Escola
de Música a Sant Fruitós.
Tercer. L'Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a:
a) Cedir el Teatre Casal Cultural per fer els seus assajos un dia a la setmana com a
mínim durant tot l’any. I també en altres dates segons disponibilitat.
b) Cedir un espai al local de l’Escola de Música per desar les partitures i documentació
de l’entitat. Aquest espai estarà compartit amb l’Agrupació Coral Sant Fruitós.
c) Cedir un espai al local annex, en el bar del Teatre Casal Cultural, per desar els
instruments de la banda.
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal de 2017 subvencionarà a la UNIÓ
MUSICAL DEL BAGES amb un import de 2.200,00 € (DOS-MIL DOS-CENTS EUROS),
per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.

Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per les activitats
objecte d’aquest conveni organitzades per la Unió Musical del Bages, les quals es duran
a terme dins l’exercici 2017.
Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2017.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2018. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.
Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas,
l’Administració Sanitària mantingui restriccions que impedeixin el ple desenvolupament
de les activitats subvencionades, serà suficient que es justifiqui una despesa elegible
equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa elegible és inferior a l’import de la
subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports siguin iguals.
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Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.

La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentarse els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No
s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, i també, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del
seu pagament per un import mínim de 4.400,00 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS
EUROS), que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentarse els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No
s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
Vuitè. PAGAMENT.
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la
signatura del conveni, com a bestreta del 70% de la subvenció (MIL CINC-CENTS
QUARANTA EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les despeses
inicials del projecte; Un segon pagament del 30% de la subvenció (SIS-CENTS
SEIXANTA EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la
documentació justificativa esmentada al punt anterior.

Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
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2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes
dades.

6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida..
Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS.
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes.

Tretzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:
• Per mutu acord de les dues parts.
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
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La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat UNIÓ MUSICAL DEL BAGES on es determinarà l’import a atorgar per
aquell any.

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.3.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages, i la justificació de la mateixa,
exercici 2020.
(exp. 1263/2020).
Fets
1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.
2. Vist l’anunci publicat al BOPB de 10.3.2020 d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a l’any 2020.
3. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2020, existeix a l’aplicació
pressupostària 32.334.48911 una subvenció nominativa destinada a l’Agrupació Coral
Sant Fruitós de Bages, per import de 1.200,00 euros.

-

-

Declaració de l’estat d’alarma des del 14 de març fins el 21 de juny de 2020, amb
confinament domiciliari i procés de desescalada, que va provocar la suspensió
de tota l’activitat cultural.
A Catalunya a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 les
agrupacions de cant coral no pogut realitzar la seva activitat d’assajos.
Especialment s’han vist també afectats per la prohibisió de realització d’activitats
de cultural popular, com les tradicionals Caramelles de Pasqua.

La situació d’aquest 2020 ha estat excepcional i les entitats han rebut un cop molt fort,
tan econòmic com social. És responsabilitat dels ajuntaments vetllar per la promoció de
l’activitat cultural i aquesta es fa en gran mesura a través de les entitats. Del suport que
rebin en el context viscut en pot dependre la viabilitat de futur d’aquestes entitats, fet
que tindria unes conseqüències molt negatives a nivell cultural i social en el municipi.
5. Al conveni signat amb l’entitat (29 de juny de 2017) en el seu punt setè, s’indicava “La
justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament per un import mínim de 1.800,00 € (MIL VUIT-CENTS EUROS)* que hauran
de reunir tots els requisits legals exigibles. (...)”. *(quantitat que suposa un 150% de
l’import subvencionat)
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4. Donada la situació viscuda aquest 2020 provocada per la Covid-19, on hi ha hagut:

6. En data 4 de desembre (registre d’entrada 2020-RE-8803) l’Agrupació Coral Sant
Fruitós sol·licita pròrroga per a la justificació de la subvenció 2020.
En data 29 de gener (registre d’entrada 2021-E-RC-727) i vista la documentació
presentada per l’Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages, aportant la documentació que
composa el compte justificatiu de la subvenció atorgada per a l’exercici 2020.
7. Vist l’informe del tècnic de cultura, emès en data 24.03.2021, obrant a l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.
2. A la partida 32.334.48911 del pressupost de l’exercici 2020, hi ha prevista una
consignació de 1.200,00 euros per subvencionar a l’Agrupació Coral Sant Fruitós de
Bages.

-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del conveni, tal i com s’indica a l’annex 1, amb efectes
retroactius, donada la situació excepcional d’aquest any i pels motius assenyalats a la
part expositiva, el punt sisè del conveni “Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre
vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas, l’Administració Sanitària mantingui restriccions
que impedeixin el ple desenvolupament de les activitats subvencionades, serà suficient
que es justifiqui una despesa elegible equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa
elegible es inferior a l’import de la subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports
siguin iguals.”
Segon. Donar conformitat a la justificació de la subvenció per despeses derivades de
l’objecte de la subvenció que es va atorgar amb càrrec a la partida 32.334.48911 del
pressupost 2020 a Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages amb CIF G-60779956,
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3. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

conforme a la documentació aportada que s’accepta com a justificació de les despeses
autoritzades mitjançant acord de Junta de Govern Local de 14.9.2020.
Tercer. Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament del 30% de l’import de la
subvenció pendent a Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages, corresponent a 360,00
euros.
Quart. Notificar el present acord a Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages, i comunicar
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats
al present acord.
Cinquè. Declarar que:
-

-

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

Annex 1 - Modificació conveni.
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
i L’AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS PER LA PROMOCIÓ PER LA PROMOCIÓ
DE LA MÚSICA I DEL CANT CORAL.

D’una part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat pel seu alcalde-president,
l’Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, i assistit pel vicesecretari Sr. Santiago
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte.
Per l’altra part, l’AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS amb CIF: G-60779956,
representada per la seva presidenta, la Sra. Anna Maria Riera Fontcuberta amb DNI:
***, segons certificat que s’aporta.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

L’Agrupació Coral Sant Fruitós de Bages és una entitat sense ànim de lucre
legalment constituïda amb CIF: G60779958 inscrita al Registre d’Entitats
Locals de Sant Fruitós de Bages, i que té com a finalitat el foment cultural
mitjançant la música i el cant coral.
Que l’Agrupació Coral Sant Fruitós a autoritzat per acord de la seva Junta
directiva a la seva presidenta, a signar el present conveni.
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REUNITS

II.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol afavorir el manteniment de les
activitats de cant coral al municipi, entre les quals es troben tradicions molt
arrelades a Sant Fruitós de Bages com la cantada de Caramelles per
Pasqua.

III.

En el pressupost 2017 existeix la partida 32.334.48911 SUBVENCIÓ
NOMINATIVA AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS.

IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de JUNTA DE
GOVERN LOCAL de data 19 de juny de 2017.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE.
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb
l’Agrupació Coral Sant Fruitós, per afavorir la difusió i promoció del cant coral i la seva
participació en el calendari anual d’activitats culturals del poble de Sant Fruitós de
Bages.

e) Organitzar un Calendari anual d’activitats de cant coral, fent-se càrrec de la seva
gestió.
f) Incloure dins el seu calendari d’activitats de difusió musical, almenys les següents:
o Cantada de l’Himne de Sant Fruitós de Bages, dins els actes de la Festa
Major d'Hivern.
o Cantades de Caramelles (Pasqua)
o Participació amb el grup coral en els actes de la Diada Nacional de
Catalunya.
o Concert de Nadal amb una actuació a l’Església Parroquial.
o Concert al voltant de les celebracions nadalenques dedicat a la gent gran, a
determinar l’emplaçament entre ambdós.
g) Realitzar, en la mesura del possible, alguna actuació en els diferents barris del
municipi de Sant Fruitós de Bages, coincidint amb les festes de cada barri, de forma
rotatòria.
h) Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en actes d’interès municipal i no
reflexats en els apartats anteriors.
i) Vetllar pel correcte manteniment dels locals que utilitzi pels seus assajos i
actuacions.
Tercer. L'Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a:
d) Posar a disposició de l’Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages un local per
realitzar els seus assajos i actuacions, de forma especial al Teatre Casal Cultural i
les aules de l’Escola de Música.
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Segon. L’Agrupació Coral Sant Fruitós el marc d’aquest conveni es compromet a:

e) Posar a disposició de l’Agrupació Coral un espai al local de l’Escola de Música, que
serà compartit també amb la Unió Musical del Bages, i on podran arxivar material de
partitures i similars.
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal de 2017 subvencionarà a
l’AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS amb un import de 1.200,00 € (MIL DOS-CENTS
EUROS), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.
Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per les activitats
objecte d’aquest conveni organitzades per l’Agrupació Coral Sant Fruitós, les quals es
duran a terme dins l’exercici 2017.

Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas,
l’Administració Sanitària mantingui restriccions que impedeixin el ple desenvolupament
de les activitats subvencionades, serà suficient que es justifiqui una despesa elegible
equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa elegible és inferior a l’import de la
subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports siguin iguals.
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentarse els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No
s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, i també, atenent es tracta d’una activitat molt mancada de recursos propis,
aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu pagament per un
import mínim de 1.800,00 € (MIL VUIT-CENTS EUROS), que hauran de reunir tots els
requisits legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi
a la presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans,
ni justificants bancaris (rebuts).
Vuitè. PAGAMENT.
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la
signatura del conveni, com a bestreta del 70% de la subvenció (VUIT-CENTS
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Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2017.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2018. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.

QUARANTA EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les despeses
inicials del projecte; Un segon pagament del 30% de la subvenció (TRES-CENTS
SEIXANTA EUROS) prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la
documentació justificativa esmentada al punt anterior.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes
dades.
Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida..
Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS.
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.
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4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes.
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS on es determinarà l’import a
atorgar per aquell any.
Tretzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:

En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.4.
Modificació amb efectes retroactius de la subvenció nominativa (pròrroga
conveni) al Col·lectiu de Recerca Històrica, i la justificació de la mateixa, exercici
2020. (exp. 647/2020)
Fets
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• Per mutu acord de les dues parts.
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb
l’autorització de les parts interessades.
• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta
• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.

1. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus per
vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va
donar publicitat a la web municipal.
2. Vist l’anunci publicat al BOPB de 10.3.2020 d’aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a l’any 2020.
3. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2020 existeix a l’aplicació
pressupostària 32.334.48922 una subvenció nominativa destinada al Col·lectiu de
Recerca Històrica, per import de 3.000,00 euros, import superior a l’indicat al conveni.
4. Donada la situació viscuda aquest 2020 provocada per la Covid-19, on hi ha hagut:
-

-

Declaració de l’estat d’alarma des del 14 de març fins el 21 de juny de 2020, amb
confinament domiciliari i procés de desescalada, que va provocar la suspensió
de tota l’activitat cultural.
A Catalunya durant molts mesos de l’any 2020, els museus han estat clausurats
per les restriccions de la pandèmia, i tampoc s’han pogut organitzar aquelles
activitats populars de difusió, vinculades a les festes tradicionals, donat que
aquestes tampoc han estat permeses durant la major part de l’any.

6. Al conveni signat amb l’entitat (15 de juny de 2017) en el seu punt setè, s’indicava “La
justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, i també, ateses les característiques del projecte objecte d’aquest conveni,
que es troba molt mancat de poder generar recursos propis, aportant les factures
justificatives i els rebuts o comprovants del seu pagament per un import mínim de
3.000,00 € (TRES MIL EUROS)*, que hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles.(...)”. *(quantitat que suposava un 150% de l’import concedit)
7. Vista la documentació justificativa aportada pel Col·lectiu de Recerca Històrica
(registres d’entrada 2020-E-RC- 8938, 2020-E-RC-8686 i 2020-E-RC-8687), aportant la
documentació que composa el compte justificatiu de la subvenció atorgada per a
l’exercici 2020.
Fonaments de dret
1. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases
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5. La situació de l’any 2020 ha estat excepcional i les entitats han rebut un cop molt fort,
tan econòmic com social. És responsabilitat dels ajuntaments vetllar per la promoció de
l’activitat esportiva i aquesta es fa en gran mesura a través de les entitats. Del suport
que rebin en el context viscut en pot dependre la viabilitat de futur d’aquestes entitats,
fet que tindria unes conseqüències molt negatives a nivell social en el municipi.

d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin
mitjançant conveni.
2. A la partida 32.334.48922 del pressupost de l’exercici 2020, hi ha prevista una
consignació de 3.000,00 euros per subvencionar al Col·lectiu de Recerca Històrica.
3. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 24.03.2021, obrant a l’expedient.
4. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:

Segon. Donar conformitat a la justificació de la subvenció per despeses derivades de
l’objecte de la subvenció que es va atorgar amb càrrec a la partida 32.334.48922 del
pressupost 2020 al Col·lectiu de Recerca Històrica amb CIF G-60293065, conforme a la
documentació aportada que s’accepta com a justificació de les despeses autoritzades
mitjançant Decret 2020-0566 de 23.4.2020.
Tercer. Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament del 30% de l’import de la
subvenció pendent a Col·lectiu de Recerca Històrica, corresponent a 900,00 euros.
Quart. Notificar el present acord al Col·lectiu de Recerca Històrica, i comunicar a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al
present acord.
Cinquè. Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
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Primer. Aprovar la modificació del conveni, tal i com s’indica a l’annex 1, amb efectes
retroactius, donada la situació excepcional d’aquest any i pels motius assenyalats a la
part expositiva, el punt sisè del conveni “Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre
vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas, l’Administració Sanitària mantingui restriccions
que impedeixin el ple desenvolupament de les activitats subvencionades, serà suficient
que es justifiqui una despesa elegible equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa
elegible es inferior a l’import de la subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports
siguin iguals.”

-

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 Modificació conveni
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
i EL COL.LECTIU DE RECERCA HISTÒRICA PER LA PROMOCIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC LOCAL I ASSESSORAMENT AL MUSEU DE SANT FRUITÓS
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA, com Alcalde-President
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel vicesecretari Sr. Santiago
González Castellanos, que actua com a fedatari públic d’aquest acte.
De l’altra, el Sr. JOSEP SINCA CURA amb DNI: ***, actuant en qualitat de President del
Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
V. El Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages és una entitat
legalment constituïda amb NIF: G-60293065 i inscrita al Registre d’Entitats
Locals de Sant Fruitós de Bages, i que les seves finalitats són la conservació,
manteniment i difusió del patrimoni històric de Sant Fruitós de Bages.
L’entitat ha autoritzat per acord de la seva Junta directiva, al seu president
per a la signatura del present conveni.

VII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret/acord de JUNTA DE
GOVERN LOCAL de data 29 de maig de 2017.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE.
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en la
promoció de les activitats vinculades al patrimoni històric i al Museu de Sant Fruitós de
Bages.
Segon. El Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages en el marc d’aquest
conveni es compromet a:
Assessorar al Museu de Sant Fruitós de Bages en la seva tasca de recuperació del
patrimoni cultural del municipi
k) Ajudar al Museu de Sant Fruitós a restaurar les peces malmeses que integren la
col·lecció del museu a partir de la seva experiència adquirida.
j)
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VI. En el pressupost 2017 existeix la partida 32.334.48922 SUBVENCIÓ
NOMINATIVA COL.LECTIU RECERCA HISTÒRICA.

Fer-se càrrec d’obrir al públic el Museu de Sant Fruitós tots els diumenges d’11 a 1
del migdia.
m) Organitzar activitats de promoció del patrimoni i de l’art a Sant Fruitós de Bages així
com organitzar actes complementaris dels que realitzi el Museu de Sant Fruitós de
Bages
n) Gestionar el punt de venda de les publicacions municipals de caire cultural i
patrimonial (llibres, contes, etc.) del museu, liquidant la recaptació dels llibres venuts
a l’Ajuntament.
l)

Tercer. L'Ajuntament es compromet a donar suport a la difusió de les activitats del
Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages a través dels canals
d’informació que disposa l’Ajuntament.
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.
L’Ajuntament a través del seu pressupost municipal 2017 subvencionarà al Col·lectiu
de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages amb un import de 2.000,00 € (DOS MIL
EUROS), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
Cinquè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la
beneficiari/ària.

Setè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada
com a màxim el dia 5 de desembre de 2017.
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2018. La
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat.
Excepcionalment, des del 14.3.2020 i mentre vigeixi un estat d’alarma o, en tot cas,
l’Administració Sanitària mantingui restriccions que impedeixin el ple desenvolupament
de les activitats subvencionades, serà suficient que es justifiqui una despesa elegible
equivalent a l’import de la subvenció. Si la despesa elegible és inferior a l’import de la
subvenció, aquest es reduirà fins que ambdós imports siguin iguals.
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu
pagament, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. Hauran de presentarse els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies compulsades. No
s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts).
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Sisè. TERMINI D’EXECUCIÓ.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per les activitats
objecte d’aquest conveni organitzades pel Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant
Fruitós de Bages, les quals es duran a terme dins l’exercici 2017.

La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de
subvencions, i també, ateses les característiques del projecte objecte d’aquest conveni,
que es troba molt mancat de poder generar recursos propis, aportant les factures
justificatives i els rebuts o comprovants del seu pagament per un import mínim de
3.000,00 € (TRES MIL EUROS), que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles.
Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies
compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris
(rebuts).
Vuitè. PAGAMENT.
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: Un primer pagament a la
signatura del conveni, com a bestreta del 70% de la subvenció (MIL QUATRE-CENTS
EUROS), amb la motivació de que l’entitat pugui fer front a les despeses inicials del
projecte; Un segon pagament del 30% de la subvenció (SIS-CENTS EUROS) prèvia la
presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al
punt anterior.
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració responsable signada pel
President de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament a la consulta d’aquestes
dades.

2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida..
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Novè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES.
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS.
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Onzè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia,
amb antelació mínima d’un mes.
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a
favor de l’entitat COL.LECTIU DE RECERCA HISTÒRIA on es determinarà l’import a
atorgar per aquell any.

•
•

•
•

Per mutu acord de les dues parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a
qualsevol de
les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb l’autorització de les
parts interessades.
Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta
Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.

En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament
indicats.
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Tretzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els
supòsits següents:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.5.
Aprovació del contracte menor dels serveis vinculats a l’edició núm. 18 de
la col·lecció de contes Sala i Ricardis “Sala i Ricardis una història confinada”.
(exp. 365/2021)
1. Vist l’informe proposta de contracte menor per les despeses derivades dels serveis
per l’edició del conte “Sala i Ricardis una història confinada” que s’adjunta com a annex
al present.
2. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

ACORDS:
Primer. Adjudicar el contracte menor dels serveis vinculats a l’edició núm. 18 de la
col·lecció contes de Sala i Ricardis “Sala i Ricardis una història confinada”, per import
5.172,12 € (IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta com
a annex, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte
menor, amb el següent desglòs:
Concepte
Creació de text i il·lustració
Enquadernació contes
Punts de llibre i automuntables
Total

Adjudicatari
Marta Genís Martínez
Difoprint, S.L.
Difoprint, S.L.

Import IVA inclòs
2.800,00 €
1.808,14 €
563,98 €
5.172,12 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 5.172,12 € IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 32.330.22799 “Altres treballs Cultura”.
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3. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.

-

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

-

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

Document adjunt: Informe-proposta de despesa
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Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀREA D’ESPORTS

7.

7.1. Autorització per a l’ús de l’equipament esportiu del pavelló d’esports, per part
de l’INS Gerbert d’Aurillac. (exp. 664/2021)
Fets
1. Vista la instància presentada per *** en representació de l’INS GERBERT
D’AURILLAC (registre d’entrada 2021-E-RC-2100 de 24 de març), en la qual sol·licita
fer ús del pavelló d’esports municipal el dilluns 10 de maig de l’actual, d’11:00 a 14:15
hores, per tal de gravar una pel·lícula per part dels alumnes de 1r. de Batxibac. S’informa
que seran 26 persones.
Fonaments de dret

2. La petició dels equipaments municipals està subjecte a autorització i pagament de la
taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament d’instal·lacions municipals. Atès es tracta d’una activitat
educativa (sense ànim de lucre) a qui se li pressuposa menor capacitat econòmica li
serà d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus d’entitats, a qui se’ls aplica una
bonificació del 100% de la taxa.
3. L’ocupació sol·licitada es troba subjecta a llicència d’acord amb l’establert a l’article
57.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals i l’article 9 2a de l’Ordenança de
convivència ciutadana; que determinen que serà necessària autorització municipal per
exercir activitat a la via pública.
4. Vista la normativa referent a mesures en matèria de salut pública per la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya i les sectorials d’Educació i Esports.
5. Li serà d’aplicació l’article 4.1 (exempcions, bonificacions i reduccions) de
l’Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament d’instal·lacions municipal.
6. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
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1. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports de data 25.03.2021 obrant a l’expedient.

-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, en ús de les competències que té
atribuïdes elevi a la Junta de Govern Local, els següents

-

L’organitzador haurà de disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil i
acreditar la seva vigència.

-

En cas d’ús dels banys es farà de forma esglaonada i amb mascaretes.

-

Les activitats es portaran a terme amb els grups bombolla i s’utilitzarà
mascareta durant l’activitat.
Serà necessari que cap assistent hagi presentat símptomes de la Covid-19
ni hagi estat en contacte amb cap positiu en els 14 dies anteriors a l’activitat

-

Caldrà l’organitzador garanteixi l’ordre i la seguretat durant la realització de
l’activitat.

-

Els usuaris de les instal·lacions hauran de complir el Reglament d’ús
d’instal·lacions esportives.

-

L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja de l’equipament
utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

-

La instal·lació sol·licitada es farà servir únicament per l’ús sol·licitat.

-

L’obertura i tancament de la instal·lació anirà a càrrec del conserge de la
instal·lació.

-

Les portes d’emergència hauran d’estar lliures de pas.

-

No es podrà superar l’aforament màxim de l’equipament esportiu.

-

En cas s’activin els protocols d’emergència a nivell de PROCICAT caldrà
suspendre l’activitat a l’aire lliure.
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Primer. Autoritzar, sempre que les mesures vigents en el moment de l’activitat ho
permetin a l’ INS GERBERT D’AURILLAC a fer ús de l’equipament esportiu municipal
del pavelló d’esports dilluns 10 de maig de l’actual d’11:00 a 14:15 hores per realitzar
assaig i gravació d’una pel·lícula per part dels alumnes i aprovar d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat de la taxa; amb el benentès que
l’organització haurà de complir les següents condicions:

Segon. Notificar el present acord al sol·licitant, a l’Asfe i al responsable de la consergeria
del pavelló, per al seu coneixement i efectes.
Tercer. Declarar que:
-

-

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

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.

S.1. Aprovació convocatòria i bases procés selectiu per la provisió definitiva de
tres places d’administratius/ves (una reservada a persones discapacitades). (exp.
1259/2020)
VOTACIÓ SOBRE LA 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.
Primer.- Per Decret d’Alcaldia número 534 de data 17.04.2020, publicació al BOP en
data 29.04.2020 i al DOGC número 8123 de data 29.04.2020, es va aprovar la sisena
modificació de la Oferta Pública d’Ocupació en la qual es van incloure, entre d’altres,
tres places d’administratius/ves, una d’elles reservada a persones amb discapacitats.
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018
es van aprovar les bases reguladores generals per a l’ingrés a la plantilla de personal
municipal, realitzant-se la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província de
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09.04.2018.
Tercer.- Vistes les necessitats d’estabilitzar plantilla i vist la provisió de la regidora de
Recursos Humans que consta a l’expedient.
Quart.- Vist l’informe de la tècnica de RRHH.
Cinquè.- 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
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; (-)”

ACORDS:
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, per
la provisió definitiva de tres places d’administratius/ves, una d’elles reservada a
persones amb discapacitat.

Tercer.- Atorgar als aspirants un termini de 20 dies naturals a comptar al dia següent de
la darrera publicació (BOE) de presentació d’instàncies per participar al procés selectiu,
d’acord amb les bases generals.
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.
Cinquè.- Declarar que:
-

-

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

ANNEX I
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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 de les bases de les places de funcionaris.

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE TRES
PLACES D’ADMINISTRATIUS/VES, UNA RESERVADA A PERSONES AMB
DISCAPACITAT.
Identificació de la plaça: Administratius/ves
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir TRES places
d’administratius/ves (1 amb discapacitat), del grup de classificació C, subgrup C1,
Escala d’Administració General, subescala administrativa de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta
de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les
bases específiques següents:
Sistema selectiu: oposició
Requisits específics dels aspirants:
-

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.

-

Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra
titulació equivalent.

-

Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals.

-

Els aspirants amb discapacitats hauran d’acreditar una discapacitat de grau igual
o superior al 33% reconeguda pels òrgans competents d’acord amb la base
general 1.9.

Drets d’examen:
Satisfer dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de lliurament.
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En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntarse un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En
cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

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.
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu.
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base general 6.7)

Període de prova: 4 mesos

Temari específic:
1.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb
l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes
d’adjudicació de contractes.
2.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.
L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de
les administracions públiques.

4.- La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. Règim
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions
administratives del funcionariat.
5.- Règim urbanístic vigent a Catalunya. Règim del sòl: qualificació i delimitació. Drets i
obligacions dels propietaris de les diferents classes de sòl.
6.- Els plans urbanístics. Classes, contingut i documents. Tramitació, revisió i
modificació.
7.- Els sistemes de gestió urbanística. Classes, continguts i tramitació.
8.- Les llicències i comunicacions urbanístiques pròpies, supòsits de subjecció i
tramitació. Caducitat, revocació i anul·lació.
9.- Control ambiental d’activitats. Règim d’intervenció. Tramitació de llicències
ambientals. Els controls de les activitats.
10.- La policia local. Estructura del cos. Competències. Procediment de selecció.
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3.- Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes
administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i recurs de
revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

11.- El procediment de selecció dels personal municipal. Els procediments de provisió
dels llocs de treball.
12.- Drets i obligacions dels funcionaris municipals. Règim disciplinari.
13.- El procediment sancionador. Règim general. Règim específic en matèria de trànsit.
14.- Les fases de la despesa municipal i la seva correlació amb l’activitat administrativa.
Les competències de la intervenció municipal.
15.- Els principis del sistema tributari. Els procediments de liquidació. L’autoliquidació.
16.- L’obligació de resoldre i notificar. El silenci administratiu.
17.- Règim de les notificacions i publicacions. El còmput de terminis a l’Administració.
Règim de recursos aplicables, les disposicions i actes municipals.
18.- El Ple municipal. Competències. Règim de sessions.
19.- El desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats municipals.
20.- La Secretaria municipal. Funcions reservades al Secretari. Fe pública. Àmbit jurídic
preceptiu. Competències en matèria electoral.

22.- Els projectes d’obres municipals. Projectes d’obra municipal ordinària i projectes
d’urbanització. Tramitació de les diferents classes de projectes. Revisió i modificació de
projectes.
23.- El patrimoni municipal. Classes de béns. Règim d’utilització. Règim de protecció.
24.- Les subvencions municipals. Concepte i finalitats. Classes. Procediment
d’atorgament. Justificació i comunicació. Publicitat i inscripció en registres públics.
25.- El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. La inspecció de béns municipals. Els títols
hàbils per la inscripció. La condició de tercer hipotecari.
26.- El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. L’adscripció d’actes de naturalesa
urbanística.
27.- Els informes municipals. Classes. Continguts i finalitats. Els certificats municipals.
Competència per la expedició i contingut.
28.- La Tresoreria municipal funcions de la tresoreria. Els comptes de tresoreria
municipal. La planificació de la disposició de fons.
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21.- L’expedient administratiu. Concepte i format. La custòdia de l’expedient municipal i
el seu trasllat a òrgans judicials i administratius.

29.- El Ple i els quòrums. Quòrum de constitució i quòrum de funcionament. El quòrum
de la sessió constitutiva. El quòrum a la resta de sessions. Majoria absoluta i majoria
simple. El quòrum a la moció de censura.
30.- El registre de l’Ajuntament. Règim de funcionament. Els subjectes obligats a
relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics.
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.
S.2. Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una
borsa de treball de tècnics superiors arquitectes. (exp. 1945/2020)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 23.11.2020
es va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa
de treball de tècnics superiors arquitectes. L’anunci de la convocatòria va ser publicat al
Butlletí Oficial de la Província amb data 01.12.2020, al taulell d’anuncis i a la seu
electrònica.
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 8 d’abril 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 de tècnics superiors arquitectes, 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
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Sentit de l’acord:

-

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

ACORDS:
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de
tècnics superiors arquitectes 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

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
S.3. Sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores per
màxima urgència per la selecció, mitjançant oposició, d’un/a Arquitecte/a, per
execució d’un programa temporal per un termini màxim de tres anys mitjançant
nomenament interí per programa. (exp. 750/2021)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
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Sentit de l’acord:

___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Primer.- Donat que des del mes de novembre no hi ha cap arquitecte adscrit a l’àrea de
planejament i l’últim procés selectiu per l’execució d’un programa temporal ha quedat
desert, hi ha necessitat urgent i inajornable de realitzar un procés selectiu amb carácter
de máxima urgència.
Segon.- Vist que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat, les qual
s’adjunten al present acord.
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.
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”

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per al
nomenament d’un arquitecte interí mitjançant programa temporal.
Segon.- Declarar l’excepcionalitat de la convocatòria d’una oposició per la selecció d’un
tècnic/a superior arquitecte/a municipal mitjançant programa temporal, pels motius
anteriorment esmentats.
Tercer.- 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.
Quart.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a
la web municipal.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.
Sisè.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
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S’ACORDA:

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
-

contenciosos

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

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER MÀXIMA
URGÈNCIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT OPOSICIÓ, D’UN/A
ARQUITECTE/A PER EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA TEMPORAL, MITJANÇANT UN
NOMENAMENT INTERÍ PER PROGRAMA.
1.- Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant oposició,
per al nomenament interí per programa d’un/a arquitecte/a per execució d’un programa
temporal anomenat “Seguiment de l’activitat urbanística municipal en matèria de
planejament i gestió urbanística durant la revisió del planejament general incloent la
supervisió de les tasques de revisió pròpiament dites i les actuacions de planejament i
de gestió que es tramitin durant aquest període”.

Jornada: 37,5 hores setmanals.
Horari: de 8:00 hores a 15:00 hores de dilluns a divendres i dijous a la tarda de 16:30
hores a 19 hores.
Les tasques a desenvolupar consisteixen, entre d’altres, en:
- Realitzar tota mena de tasques integrades dins de les conceptuals d’un
arquitecte, relacionades amb l’objecte que es conté en la denominació del
programa.
3.- Requisits dels aspirants.
Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a) Ser ciutadà espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació
de treballadors.
b) També podran ser admesos els cònjuges, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
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2.- Característiques.

membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa
als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat, però
visquin a càrrec dels seus progenitors.

4.- Forma i termini de presentació d’instàncies.
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 de la documentació següent:
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) Fotocòpia del títol acadèmic (apartat c base tercera).
c) “Curriculum vitae” de l’aspirant.
d) 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
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c) Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació
forçosa.
d) Titulació: estar en possessió de la titulació d’arquitecte/a.
e) Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació
corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
f) No tenir cap malaltia o incapacitat física que impedeixi el desenvolupament de
les funcions pròpies de la categoria.
g) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala
de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas
del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser
nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu
Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
h) 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.

realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana. Els/les aspirants
poden consultar aquesta Ordre a través de l’adreça d’Internet:
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm.
e) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer
del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar
a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50%
(5 euros) per aquells/es 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.
Aquesta documentació serà compulsada per l’Ajuntament, amb la presentació prèvia
dels documents originals.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de DEU DIES NATURALS a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i
a la web municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques.

5.- Llistat d’admesos i exclosos.
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde en el termini màxim de 10
dies, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l’Ajuntament, del termini de subsanació 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 de començament de les proves.
Els aspirants exclosos o no inclosos a la llista disposaran de tres dies hàbils per a
esmenes o reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini de cinc dies,
transcorreguts els quals sense haver-se dictat resolució, hauran d’entendre’s
desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i
exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
6.- Tribunal qualificador.
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Igualment, les instàncies es podran presentar per correu. 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.

El Tribunal Qualificador estarà format per les següents persones:
President: El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.
Vocals:
-

La Lletrada municipal o persona en qui delegui.
L’enginyer municipal o persona en qui delegui.
Un tècnic d’administració local d’igual categoria a la plaça convocada.

Actuarà de Secretari un administratiu/va de la Corporació.
El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplements 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, a les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a
les matèries de la seva competència.
El tribunal resta facultat expressament per resoldre tots els dubtes o discrepàncies que
puguin sorgir durant el procés i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria. El seu
funcionament es regirà per les normes pròpies dels òrgans col·legiats establertes a la
Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú.
7.- Inici i desenvolupament del procediment de selecció.

1.- Prova de català.
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i al a pàgina web
de l’Ajuntament.
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu.
2.- Cas pràctic.
Consistirà en resoldre un o dos casos pràctics en un termini de tres hores, els quals
versaran sobre l’aplicació en l’àmbit municipal del planejament i la gestió urbanística,
incloent la incidència de la legislació estatal sobre el sòl i els contractes del sector públic,
també les legislacions sectorials en matèria d’infraestructures, control ambiental
d’activitats, propietats especials (aigües carreteres, ferrocarrils, patrimoni cultural i altres
amb incidència sobre urbanisme i ordenació del territori), mobilitat, règim del sòl i
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FASE D’OPOSICIÓ

rehabilitació urbanística. Per últim, seran d’aplicació les normatives en relació al règim
local, procediment administratiu i règim jurídic del sector públic.
Es podran utilitzar reculls de legislació i jurisprudència documental com a mòdul de
consulta per resoldre l’exercici.
La resolució podrà consistir en una de les dues opcions següents, a elecció del Tribunal:
a) Redacció d’un informe escrit, en el termini de tres hores. Aquest informe haurà
de ser llegit davant el Tribunal quan aquest ho determini. El Tribunal podrà
adreçar a l’aspirant les preguntes que consideri adients sobre el seu contingut.
b) Formació, dins el termini de tres hores, d’una presentació en format Power Point.
Posteriorment, l’aspirant haurà d’exposar davant el Tribunal la resolució a què
ha arribat del cas, de forma oral i amb suport de la presentació en Power Point,
durant un termini màxim de 30 minuts. Acabada la presentació, el tribunal podrà
adreçar les preguntes que consideri adients sobre l’exposició formulada.
Es valorarà de 0 a 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.

8.- Llista d’aprovats i proposta de nomenament interí.

L’Alcalde resoldrà el nomenament interí a favor de la persona que hagi obtingut la
puntuació més alta. En el cas que no pogués subscriure el nomenament en el termini
proposat, es procedirà a la crida dels aspirants successius.
9.- Presentació de documentació.
9.1. En el termini de cinc dies naturals a partir de la publicació dels resultats del procés
selectiu l’aspirant seleccionat presentarà al registre general els documents següents:
a) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic
que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir,
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.
b) Declaració jurada de no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari
del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna
penal per exercir càrrecs públics.
c) Declaració d’incompatibilitats.
d) Número de compte corrent.
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Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis la persona
seleccionada i la relació de les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes
o retirada de la persona seleccionada, d’acord amb la base desena.

L’aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la
documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix
algun dels requisits assenyalats en la base tercera, no podrà ser nomenat/ada i
s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o
següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de
puntuació.

10.- Període de prova.
L’aspirant nomenat/ada interinament tindrà un període de prova de sis mesos, durant
els quals tindrà assignat un/a tutor/a.
Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer
constar expressament si l’empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el
qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions
que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la
corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu
expedient personal.

11.- Torn de reserva.
Els aspirants que no hagin estat nomenats podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord
amb l’ordre de puntuació, pel seu nomenament per la plaça objecte de la convocatòria,
en el termini de dos anys, a comptar des de la data d’inici dels exercicis.
12.- Incidències.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar
durant el desenvolupament del procés de selecció.
13.- Règim d’impugnacions i al·legacions.
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.
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Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia ha de resoldre, de forma motivada, la superació
o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament
com a funcionari interí i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut
del procés selectiu.

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.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 9:12 hores.”

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

