Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a
la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 19 d’abril de 2021, és el següent
“ESBORRANY DE L’ACTA 15/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 D’ABRIL DE
2021.
Núm.: ........................................ 15/2020
Caràcter: ............................... Ordinària
Data: ........................ 19 d’abril de 2021
Hora: .................................. 08:32 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : *
Excusa la seva assistència: Sra. Cristina Murcia Caraballo
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:32 hores es va reunir la Junta de Govern
Local el dia 19 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.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 20/04/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

A.

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

EXP.

PAG.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
1.1.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat
privada de la Sra. ***.

767/2021

3

B.

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 12 d’abril de
2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

724/2021

5

111/2021

5

1.

2.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

4.
4.1.

ÀREA D’HISENDA
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de 2014/2020
clàusules administratives que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de
valoració i tramitació ordinària de l’alienació del bé
patrimonial vehicle Kia Optima gasolina híbrid endollable
(PHEV).
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
COMERÇ
Acceptació dels ajuts aprovats en el marc del Catàleg 82/2021
de serveis de l’any 2021 -2023 del pla “Xarxa de
Governs Locals 2021

9

33

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
5.
5.1.

ÀREA D’ENSENYAMENT
Modificació de l’apartat 6 i 9 de les bases aprovades a
l’acord de la Junta de Govern Local de 22.3.2021
d’aprovació de les bases de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts de concurrència competitiva pel

531/2021
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3.
3.1.

servei de transport de l’alumnat de Batxillerat, curs
2020-2021

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la Junta
de Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

1.1.
Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de la Sra. ***.
(exp. 767/2021)
Primer.- Vist la instància amb número de registre 2021-E-RC-2385 de 9 d’abril de 2021 per la
qual la Sra. *** manifesta que “a part de treballar en aquest ajuntament, també treballo 3 h.
Setmanals en horari de tarda, a una residència d’avis a Moià”. Pel que sol·licita que se li
reconegui la compatibilitat per l’exercici d’aquesta segona activitat privada.

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal de les
Administracions Públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat
Decret 214/1990, de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, articles.
Real Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, article 22.

Tercer.- Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans que obra en l’expedient.
Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020

ACORDS:
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Segon.- Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada:

Primer.- Reconèixer la compatibilitat a la Sra. ***, amb DNI ***, per a la realització de tres
hores setmanals en horari de tarda a la residència privada d’avis de Moià.
Segon.- L’activitat declarada compatible al punt anterior del present acord haurà d’ajustar-se
a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990de de 30 de juliol,
per qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i que per tant haurà
de respectar les següents limitacions:
-

L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la sol·licitud
presentada (registre E-RC-7215 de 5 de desembre de 2019).

-

L’activitat objecte d’aquesta autorització s’haurà de desenvolupar fora de l’horari
establert pel lloc de treball en aquesta Corporació, així com les possibles
modificacions que en aquest pugui produir-se. En cap cas no impedirà l’estricte
compliment de l’horari i la jornada de treball, ni les funcions que té assignades la
persona autoritzada.

Tercer.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec,
-

si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Quart.- La Sra. *** està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada per al
desenvolupament d’una segona activitat en el sector privat.
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada i comunicar-ho a l’Àrea d’Intervenció i
Tresoreria.
Sisè.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
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- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,

-

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.
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 12 d’abril de 2021 (exp. 724/2021).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es amb competències
delegades ( exp. 111/2021).
Nº

DATA
HORA

20210560

20210561

I

EXPEDIENT

RESUM

06/04/20
21 12:53

1524/2015

06/04/20
21 12:54

607/2021

Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’execució de les obres contemplades
en el document “Fase 1 separata accessos a la
C16c. Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació
16a La Serreta”.
Aprovació denegació bestreta per justificació
insuficient.
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Sentit de l’acord:

06/04/20
21 12:55

600/2020

20210563

06/04/20
21 13:02

1986/2019

20210564
20210565

06/04/20
21 14:43
06/04/20
21 14:46

657/2021

20210566

06/04/20
21 14:48

462/2021

20210567
20210568
20210569
20210570
20210571
20210572
20210573
20210574
20210575

07/04/20
21 9:59
07/04/20
21 10:00
07/04/20
21 10:00
07/04/20
21 10:01
07/04/20
21 10:02
07/04/20
21 11:55
07/04/20
21 12:39
07/04/20
21 14:33
07/04/20
21 17:41

700/2021

20210576
20210577
20210578
20210579
20210580

07/04/20
21 17:42
08/04/20
21 8:47
08/04/20
21 13:17
08/04/20
21 14:26
08/04/20
21 16:42

609/2021

176/2020

23/2016
1498/2016
190/2021
491/2019
716/2021
670/2021
1883/2020
728/2021

709/2021
504/2019
724/2021
463/2021

Aprovació llistat aspirants admesos/es, exclosos/es,
composició tribunal i data celebració proves OPO
T.S. Enginyer Informàtic per règim de promoció
interna.
Indemnitzacions per assistències als membres de la
Corporació i assignació mensual als grups
municipals- Març 2021
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Inadmissió del recurs interposat per Mondo Iberica,
S.A contra el PCAP per l’adjudicació del contracte
per l’execució de les obres contingudes en el
Document tècnic per la substitució de la gespa del
camp de futbol
Suspensió procediment restabliment de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat d'obres en
curs d'execució al polígon 12 parcel.la 66 (tanca hort)
Aprovació nomenament interí per vacant com a
administrativa.
Convocatòria Consell Municipal Ràdio Sant Fruitós a
celebrar el proper 20.04.21.
Nomenament voluntaris AVPC 2021
No iniciació d'expedient de reclamació de danys a
tercers (NAT 1/2021) pilona a parc de l'agulla.
Aprovació sol·licitud excedència per incompatibilitat.
Compareixença a oferiment d'accions prèvies
100/2021, jutjat d'instrucció nº 3 Manresa.
Decret d'autorització esportiva (cursa orientació)
Torre Sanmartí i Bosquet - Escola Paidos .
Sobre la modificació de la data de visita de
comprovació de les obres a la carretera de Vic, 48 2n
Fixació data per inspecció condicions de seguretat
dels béns immobles situats als Carrer Bon Temps 9A
i 9B .
Accés a la informació grup municipal GfP registre
d'entrada del 25.03.21 al 31.03.21 (inclosos).
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Aprovació modificació programa temporal i nova
adscripció a àrea de Seguretat Ciutadana.
Convocatòria de la Junta de Govern Local ordinària
de 12-4-21.
Aprovació de la despesa corresponent a la nòmina
complementaria de funcionària del mes de març de
2021.
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20210562

08/04/20
21 16:51
08/04/20
21 16:57

220/2021

20210583

08/04/20
21 19:14

122/2021

202105843
20210585
20210586
20210587
20210588
20210589
202105904

08/04/20
21 19:31
08/04/20
21 19:32
08/04/20
21 20:13
08/04/20
21 20:13
08/04/20
21 20:33
08/04/20
21 20:34
08/04/20
21 20:51

157/2021

20210591

08/04/20
21 20:54

1713/2020

20210592
20210593
20210594
20210595
202105965

08/04/20
21 21:01
08/04/20
21 21:02
08/04/20
21 21:06
09/04/20
21 11:01
09/04/20
21 11:11

1473/2019

2049/2020

652/2021
746/2021
350/2021
220/2021
352/2021
513/2021

130/2021
598/2021
609/2021
737/2021

Liquidació del servei de teleassistència corresponent
al mes de març 2021
Concessió i/o denegació d'ajuts econòmics per a
subministraments energètics a la població de Sant
Fruitós de Bages, per famílies afectades per la Covid
19 i per a famílies amb necessitats
socioeconòmiques desafavorides.
Decret sobre l’aprovació del reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponents als lloguers que ocupen diferents
serveis municipals (abril/2021)
Concessió ajuts en règim concurrència competitiva
de residència i centre de dia.
Concessió d'ajuda d'urgència social.
Modificació de crèdit 8/2021 incorporació de
romanents.
Llicència per cala per adequació escomesa d'aigua al
C/ Sakura, 18A.
Liquidació mensual del servei de teleassistència
corresponent al mes de març.
Desistiment petició primera ocupació C/ Riu d'Or, 10
(Brucardes)
Anul·lació de la liquidació i aprovació de la liquidació
amb la bonificació corresponent per pintar façana al
c/ Sant Isidre, 4.
Decret sobre la baixa de liquidacions de l’IBI i alta de
noves liquidacions aplicant la bonificació per família
monoparental.
Advertiment de caducitat obres cobert jardí en
habitatge unifamiliar aïllat C/ Sant Onofre, 4.
Llicència per reforma i ampliació habitatge unifamiliar
entre mitgeres C/ Lluís Castells, 20.
Aprovació autorització accions formatives al personal
corporatiu.
Decret d'accés a la informació pública per part de
regidors/es a l'expedient 1393/2020.
Decret d'actualització dades de l'Assoc. Brogit
Difonem cultura a SFB, al Registre municipal
d'entitats i associacions.

1

Decret anul·lat
Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcaldessa
3
Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcaldessa
4
Diligència per fer constar que manca referència en el peu de signatura.
5
Diligència per fer constar que manca referència en les delegacions i en el peu de signatura.
2
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202105811
202105822

09/04/20
21 13:15

731/2021

20210598
20210599
20210600
20210601
20210602
20210603
20210604
202106056

09/04/20
21 13:24
09/04/20
21 13:25
09/04/20
21 14:08
12/04/20
21 11:28
12/04/20
21 11:42
12/04/20
21 11:49
12/04/20
21 11:51
12/04/20
21 11:54

609/2021

20210606
20210607
20210608

12/04/20
21 12:08
12/04/20
21 12:08
12/04/20
21 16:53

720/2021

Aprovació denegació sol·licitud abonament despeses
assistència judicial.
Aixecament objecció Associació Municipis per la
Independència
Nomenament Cap de Secció de l'AVPC Sant Fruitós
de Bages
Denegació d'accés a la informació pública per part de
regidor.
Sobre estimació i desestimació de les sol·licituds de
la segona línia d’ajudes pels establiments de Sant
Fruitós de Bages, línia 7
Sobre la creació del Pressupost Participatiu 2021.

742/2021

Convocatòria del Ple ordinari de 15-4-21.

765/2021

20210609
20210610

12/04/20
21 16:54
12/04/20
21 16:57

586/2021

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments corresponents a l'expedient
765/2021 de relació de factures de relació número
O/2021/2720
Comunicació DF substitució paviment exterior
entrada al garatge C/Lleida, 41.
Llicència per obertura de cala per escomesa d'aigua
C/Barcelona, 91-97.

609/2021
609/2021
718/2021
751/2021
1498/2016
609/2021
1957/2020

715/2021

Aprovació atorgament sol·licitud enunciats segon i
tercer exercici procés selectiu OPO T.S. Arquitecte
2019.
Accés a la informació pública per part de regidors/es:
expedient 1439-2020.
Denegació d'accés a la informació pública per part de
regidor.
Accés a la informació pública per part de regidor.

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

6

Diligència per fer constar que s’han anonimitzat DNI erròniament
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20210597

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA D’HISENDA

3.1.
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària de l’alienació del bé
patrimonial vehicle Kia Optima gasolina híbrid endollable (PHEV). (exp. 2014/2020).
Primer. Vista la provisió d’Alcaldia, en la qual s’insta a l’inici de l’expedient de venda del vehicle
Kia Optima amb matricula 0822-KTH el qual s’adquirí per a representació de l’Ajuntament
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2018
Segon. Atès que s’han redactat des de l’àrea de contractació els plecs de clàusules
administratives particulars d’alienació de l’esmentat vehicle, que s’adjunta com annex.
Tercer. Atès que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 28.000,00 € (sense IVA),
segons resulta del dictamen pericial tècnic emès per l’enginyer tècnic industrial Sr. Jordi Oller
i Comas (col·legiat núm. 12660) que consta en l’expedient.
Quart. Atès que el vehicle es qualifica jurídicament com a bé patrimonial segons es desprèn
de l’article 8 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com l’expedient
de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de
valoració i tramitació ordinària l’alienació del bé patrimonial vehicle Kia Optima gasolina híbrid
endollable (PHEV).
Segon. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de licitació
perquè durant el termini de 15 dies naturals puguin presentar les proposicions que considerin
convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci al perfil del
contractant.
Tercer. Declarar que:
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Cinquè. 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

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
4.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ

4.1.
Acceptació dels ajuts aprovats en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 2023 del pla “Xarxa de Governs Locals 2021 (exp. 82/2021).
1.- En data 26 de març de 2021 (registre d’entrada 2021-E-RC-2187) es comunica l’acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de març de 2021, per la qual es
concedeix a aquest ajuntament un ajut econòmic, consistent en la concessió “Suport al foment
del teixit comercial, mercats i fires locals" de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

2.- Aquest fons és un recurs econòmic que consisteix en un fons de prestació directe per al
finançament de serveis i estructures de gestió locals. L’import atorgat a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages és:
Ens destinatari

Ajuntament
Sant Fruitós
Bages

NIF

de P0821200C
de

Codi XGL

Import
concedit
2021 (EUR)

21/Y/297629 3.725,00 €

Operació

Posició

2103000516 15

3.- Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que el destinataris compleixin les condicions
d’execució dels fons de prestació, entre altres:
- Acceptació. L’ens destinatari disposa fins al 15 de maig de 2021 per presentar l’acceptació
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, la concessió
s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. Pot ser total
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Pla de mandat: 2020-2023
• Convocatòria: Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
• Recurs: Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals
• Actuació: Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals
• Codificació: 21/Y/297629

o parcial. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
- Execució i justificació. Execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final entre el 2 de gener de
2022 i el 30 d’abril de 2022.
- Pagament. S’estableix un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa.
4.- L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència de la
Junta de Govern Local, que 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

Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:

SEGON.- Comunicar aquest acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat aquest acord a la
Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes d’efectuar les
imputacions pressupostaries que se’n deriven.
TERCER.- Declarar que:
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
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PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 3.725 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, a
través del Recurs “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals" de la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
ÀREA D’ENSENYAMENT

5.

5.1.
Modificació de l’apartat 6 i 9 de les bases aprovades a l’acord de la Junta de
Govern Local de 22.3.2021 d’aprovació de les bases de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts de concurrència competitiva pel servei de transport de l’alumnat de
Batxillerat, curs 2020-2021. (exp. 531/2021).
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local adoptat en la sessió celebrada el 22 de març
de 2021, es va aprovar les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de concurrència
competitiva pel servei de transport de l’alumnat de Batxillerat, curs 2020-2021.
2. L’acord adoptat no consta a les seves bases la possibilitat d’utilització d’unes targes de
transport existents i més econòmiques per als usuaris, motiu pel qual es procedent la
modificació de l’acord adoptat en data 22.3.2021.
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 Decret: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació al BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament, en ús de les competències que té
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació de les bases per l’atorgament d’ajuts de concurrència
competitiva pel servei de transport de l’alumnat de Batxillerat, curs 2020-2021, concretament
en l’apartat 6 i 9 de les bases, en el sentit que:
On diu:
6. Import i partida. (...) La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap
cas el 50% de la despesa en targes de transport (T-CASUAL), que per aquest curs 2020-2021
serà de 34,05€ (1 zona) i de 67,20€ (2 zones).
Ha de dir:
6. Import i partida. (...) La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap
cas el 50% de la despesa en targes de transport (T-CASUAL), que per aquest curs 2020-2021
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-

serà de 68,10€ (1 zona) i de 134,40 € (2 zones) o (pròpia de Sagalés), de 54,60 € (S1) i de
107,40 € (S2).
I on diu:
9. Justificació de l’ajut.
La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en presentar el model
normalitzat de justificació (annex 3) conjuntament amb els comprovants de pagament de les
T-CASUAL (10 viatges), les targes validades i un certificat d’assistència del centre educatiu al
que s’està matriculat. (...).
Ha de dir:
9.

Justificació de l’ajut

La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en presentar el model
normalitzat de justificació (annex 3) conjuntament amb els comprovants de pagament de les
T-CASUAL (10 viatges) o S1 o S2 (Sagalés), les targes validades i un certificat d’assistència
del centre educatiu al que s’està matriculat. (...).
Segon. Rectificar l’error detectat mitjançant la inclusió a l’annex 3 de les bases reguladors per
a la concessió de l’ajut el model normalitzat per a la justificació de l’ajut.
Tercer. Publicar l’anunci de la modificació de les bases a través de la Base de dades nacional
de subvencions (BDNS).
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud dels ajuts es podran
trobar a la web municipal i al portal de transparència.

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.
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Quart. Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu
coneixement i efectes.

ANNEX
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PEL SERVEI DE TRANSPORT DE L’ALUMNAT DE
BATXILLERAT, CURS 2020-2021.
1. Objecte
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals, per concurrència competitiva,
per sufragar la despesa de transport públic de l’alumnat de Batxillerat.
2. Beneficiaris, requisits.
Podrà sol·licitar l’ajut de transport l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a. Estar matriculat a primer o segon de Batxillerat.
b. Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages.
En el cas de menors d’edat, si no estan empadronats amb les persones que en
tenen la custòdia legal, s’haurà de justificar documentalment.
c. Haver de realitzar un desplaçament fora del nucli i/o població on s’habita per
assistir a classe.
3. Sol·licitud i documentació.
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició,
mitjançant l’imprès de reconeixement del dret de rebre la subvenció al registre de l’Ajuntament
Sant Fruitós de Bages.

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a l’Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i a la pàgina web de l’ajuntament www.santfruitos.cat
•
•
•

Document de reconeixement del dret a rebre la subvenció (annex 1).
Document de dades bancàries (annex 2)
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament de
l’alumne.

4. Termini de presentació de sol•licituds
El termini de sol·licitud és permanentment obert a partir del dia després de la publicació de
l’extracte al BOPB. I finalitza el 31 de maig del curs vigent.
L’ajut serà efectiu des del moment que finalitzi el procediment i es notifiqui la resolució al
sol·licitant.
5. Lloc de presentació de la sol•licitud
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S’omplirà un imprès per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut.

La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, a les oficines de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres i dijous de 17:00 a
19:00h. o a través de mitjans telemàtics.
6. Import i partida
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 2.500,00 € que corresponen a l’aplicació
pressupostària 38.326.48015 - Ajut transport alumnes Batxillerat - del pressupost municipal de
l’exercici 2021.
La quantitat màxima que s’atorgarà a cada alumne, no superarà en cap cas el 50% de la
despesa en targes de transport (T-CASUAL), que per aquest curs 2020-2021 serà de 68,10€
(1 zona) i de 134,40 € (2 zones) o (pròpia de Sagalés), de 54,60 € (S1) i de 107,40 € (S2).
7. Compatibilitat d’ajuts.
Els ajuts convocats no són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la
mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.
8. Adjudicació dels ajuts
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages emetrà la resolució de
cadascuna de les sol·licituds en un termini màxim d’un mes.
L’ajut serà efectiu des del dia després d’aquesta resolució.

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà
publicada al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i aquesta substituirà
la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà als sol·licitants.
9. Reclamacions
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.
8. Baixes, renúncies, trasllats i absències
Quan un/a alumne/a beneficiari/a de l’ajut causi baixa, es traslladi de centre, renunciï, o per
causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, el beneficiari ho haurà de comunicar a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages indicant la data en què s’ha produït la circumstància.
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Per l’atorgament dels ajuts individuals es tindrà en compte que es compleixin tots els requisits
indicats a l’apartat 2.

Es podrà retirar l’ajut quan es detecti qualsevol canvi de les condicions d’adjudicació.
9. Justificació de l’ajut
La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en presentar el model
normalitzat de justificació (annex 3) conjuntament amb els comprovants de pagament de les
T-CASUAL (10 viatges) o S1 o S2 (Sagalés), les targes validades i un certificat d’assistència
del centre educatiu al que s’està matriculat.
El termini de justificació finalitzarà el 15 de juliol de 2021.
10. Pagament dels ajuts.
Es farà la liquidació corresponent als beneficiaris, prèvia justificació, al número de compte
indicat en el moment de la sol·licitud, durant els 30 dies següents a la finalització del termini
de justificació.
11. Control i supervisió de l’administració
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitjà de l’Àrea d’Ensenyament, comprovarà les
dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i podrà procedir a la revocació total o parcial de l’ajut
atorgat en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat de dades.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el centres escolars tractaran les dades de caràcter
personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages per a la finalitat per a la qual són recollides. S’adoptaran les mesures necessàries per
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la normativa
aplicable i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els peticionaris, autoritzen expressament
el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol·licitud
d’aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin.
Els peticionaris autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin
la seva intimitat, d’acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
Els peticionaris, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
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12. Protecció de dades

ANNEX 1 – Model de reconeixement de drets
SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL “Programa d’ajuda al transport per a l’alumnat de
Batxillerat”
1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI

Telèfon

Adreça

2. DADES DE L’ALUMNE/A RECEPTOR/A DE L’AJUT
Nom i cognoms
Centre educatiu

Curs

3. SOL·LICITA
Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne o alumne en cas de ser major de 18 anys,
anteriorment esmentat es reconegui el dret a rebre l’ajut per al transport de l’alumnat de
Batxillerat, curs 2020-2021.

1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria.
2. Que les dades presentades són verdaderes.
3. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les situacions
declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
4. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa finalitat,
procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran de comunicarho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
5. Que autoritzen a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a realitzar la comprovació
de l’empadronament.
6. Que no li ha estat concedida cap subvenció (total o parcial) pública o privada ni ha
rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de sufragar les despeses
de transport.
Sant Fruitós de Bages, .......... de/d’ .............................. de 202....
Signat,

Pàgina 40 de 45
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 5JNTRKQY4NG4D623JXR6KNSW7 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 45

Els sota signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions.
Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l’Ajuntament (art. 6.1.e
RGPD).
Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, donat
també compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes a les Lleis 38/2003, general de
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.

ANNEX 2 - DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS.
Dades del/de la titular
NIF

Nom i Cognoms

Adreça

Codi Postal

Població

Dades de compte de càrrec/Abonament
Denominació de l’entitat bancària o
d’estalvi. IBAN

Oficina núm.

D.C

C. Corrent o llibreta

Adreça

Codi Postal

Població
Signatura i segell de l’
entitat

Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels
rebuts que al meu nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 202...

Signatura del/de la titular
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Codi entitat
d’estalvi
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: identificació d’obligats tributaris o d’altres persones deutores de l’Ajuntament, gestió de
tributs i d’altres ingressos de dret públic, cobrament i acreditació d’ingressos i comptabilitat.
Legitimació: exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a organismes públics
esmentats a l’art. 95 de la Llei General Tributària.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.santfruitos.cat.

Annex 3 - Model de justificació de subvencions
1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (les mateixes que a la sol·licitud)
Nom i cognoms

DNI

Domicili
Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
Nom i cognoms alumne

DNI

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU:
Comprovants de pagament T-CASUAL o pròpia de Sagalés (S1 o
S2).
Targes de transport validades.
Certificat assistència centre educatiu.

Sant Fruitós de Bages,
2021

de

de

Signatura del pare/mare, tutor o alumnes majors de 18 anys.

Us recordem el tractament que reben les seves dades:
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions.
Legitimació: compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l’Ajuntament
(art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: els resultats de l’avaluació de les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament,
donat també compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes a les Lleis 38/2003, general
de subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.
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* Terminis de justificació per al curs, 15 de juliol de 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.

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 08:48 hores.”

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

