Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta
corresponent a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 26 d’abril
de 2021, és el següent
“ESBORRANY DE L’ACTA 16/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26
D’ABRIL DE 2021
Núm.: ........................................ 16/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ........................ 26 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 26 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: 27/04/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

A.

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

EXP.

PAG.

635/2021

4

790/2021

5

111/2021

5

889/2019

9

816/2021

13

78/2021

15

625/2021

16

759/2017

24

2140/2019

41

749/2021

42

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
1.1.

B.

1.

2.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Esmena acord aprovat per la Junta de Govern Local de
data 29 de març de 2021 sobre l’aprovació del preu
públic per al servei d’acompanyament terapèutic
socioeducatiu a les famílies.
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 19 d’abril de
2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels regidors/es
amb competències delegades.

3.
3.1.

4.
4.1.

ÀREA DE SECRETARIA
Donar compte a la Junta de Govern Local de resolució
judicial recurs CA 34/2019 - B (Responsabilitat
patrimonial, procediment abreujat) JCA 14
ÀREA DE SEGURETAT
Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 21017199)
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
6.
6.1.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI
Donar compte a la Junta de Govern Local de les
tramitacions assistides TA 14.
Contracte de serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit
de l’Arquitectura municipal
Aprovació inicial del projecte d’urbanització en l’àmbit del
polígon industrial de Santa Anna.
Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector
Santa Anna.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de
Barcelona, mitjançant el fons de prestació econòmica
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

6.2.

“Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la
infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020-2023
Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de
Barcelona, mitjançant el fons de prestació econòmica
“Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals 2020-2023

749/2021

43

531/2018

45

626/2018

62

759/2021

63

7.
7.1.

8.
8.1.

9.
9.1.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Renovació d’un contracte de lloguer i la seva cessió ús
temporal en el marc de la Xarxa d'habitatges d'inclusió
social.
ÀREA D’ENSENYAMENT
Donar-se per assabentat de la aprovació de la segona
pròrroga per al curs escolar 2021-2022 del contracte de
la concessió del servei de menjador als centres
educatius públics i escoles bressol municipals a la
comarca del Bages.
ÀREA D’ESPORTS
Autorització de pas pel terme municipal de la 40a. Cursa
ciclista del Llobregat Navàs-Sant Boi.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES.

1.

1.1.
Esmena acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 29 de març de
2021 sobre l’aprovació del preu públic per al servei d’acompanyament terapèutic
socioeducatiu a les famílies.
(exp. 635/2021)
Primer. A l’acord de Junta de Govern Local de data 29 de març de 2021, sobre
l’aprovació del preu públic per al servei d’acompanyament terapèutic socioeducatiu a les
famílies, s’ha detectat un error tipogràfic, la qual cosa s’esmena en virtut de l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Segon. L’adopció de la present resolució és competència de la Junta de Govern Local
que actua amb la competència delegada següent:
-

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

Primer.- Esmenar l’error tipogràfic detectat a l’acord de Junta de Govern Local de data
29 de març de 2021.
“ On diu:
Aquesta proposta d’acord es presenta com a fet sobrevingut, ja que el servei s’inicia el
proper 9 de març i ha de tenir el preu públic aprovat. La junta de govern més pròxima
és la que es celebra el 29 de març.
Ha de dir:
Aquesta proposta d’acord es presenta com a fet sobrevingut, ja que el servei s’inicia el
proper 9 d’ abril i ha de tenir el preu públic aprovat. La junta de govern més pròxima és
la que es celebra el 29 de març.”
Segon. Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria, per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Declarar, que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
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Per tot això es proposa l’adopció de la següent resolució:

-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 19 d’abril de 2021. (exp. 790/2021)
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

20210611
20210612
20210613

I

EXPEDIENT

RESUM

12/04/2021
16:57

268/2021

12/04/2021
16:58
12/04/2021
17:05

136/2021

Comunicació
per
instal·lació
plaques
fotovoltaiques d'autoconsum coberta habitatge
C/ Parador, 23.
Llicència per rehabilitació habitatge unifamiliar
entre mitgeres C/ Padró, 56.
Decret sobre les denúncies de trànsit - Relació
21016330

739/2021
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Sentit de l’acord:

14/04/2021
9:06

428/2021

20210615

14/04/2021
9:07

153/2019

20210616
202106171
20210618
20210619
20210620
20210621

14/04/2021
9:29
14/04/2021
10:51
14/04/2021
11:41
14/04/2021
14:02
14/04/2021
14:57
14/04/2021
15:06

695/2021

20210622
20210623
20210624
20210625
20210626

14/04/2021
15:18
14/04/2021
20:24
15/04/2021
9:39
15/04/2021
10:08
15/04/2021
16:31

758/2021

20210627
202106282

15/04/2021
16:35
15/04/2021
17:19

790/2021

20210629

15/04/2021
17:39

1820/2018

1
2

185/2015
2444/2019
969/2019
2447/2019
675/2021

781/2021
609/2021
681/2021
682/2021

185/2015

Aprovació llistat d'aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració de les proves borsa delineants.
Iniciar de nou el tràmit d’informació pública d’un
mes,
en
l’aprovació
inicial
PGOM
PAU de la Casa Museu Alfred Figueras,
Residencial Can Figueras i de Dotacions de
Pineda de Bages.
Reserva d'aparcament per a minusvàlids c/ Joan
XXIII.
Decret anul·lat.
Denegació canvi titularitat comunicació primera
ocupació C/ Coll 29-31.
Aprovació finalització relació funcionarial per
baixa voluntària.
Denegar canvi titularitat comunicació primera
ocupació C. del Coll, 33-37
Declarar la caducitat de l'expedient de
construcció de tres habitatges al C/ Bon Temps,
9A 9B 11 (expedient 2005/80).
Relació de denúncies 21016940.
Modificació de crèdit 9/2021 incorporació de
romanents.
Accés a la informació grup municipal GfP del
registre d'entrada i el llibre de decrets.
Concessió del Servei d'Acompanyament
terapèutic a famílies amb infants i adolescents.
Aprovació acords de mesa negociació
Ajuntament i representants dels treballadors
bossa d'hores i període preavís baixes
voluntàries.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 194-21.
Designant
representant
municipal
junta
compensació Berga I subsector 2, el dia
22.04.2021
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’execució de les obres per diverses
actuacions de senyalització (senyalització de la
urbanització de Pineda i reordenació de la
senyalització viària de polígons industrials).

Diligència per fer constar que el decret está anul·lat.
Diligència per fer constar error en la signatura.
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20210614

15/04/2021
20:35

728/2021

20210631

15/04/2021
20:35

510/2021

20210632
20210633
20210634
20210635

15/04/2021
20:45
15/04/2021
21:06
16/04/2021
10:03
16/04/2021
10:04

609/2021

20210636
20210637

16/04/2021
14:09
16/04/2021
14:10

769/2021

20210638
20210639
20210640
20210641
20210642
20210643
20210644
20210645

16/04/2021
19:34
16/04/2021
19:35
16/04/2021
19:51
17/04/2021
11:22
19/04/2021
10:53
19/04/2021
12:28
19/04/2021
20:01
19/04/2021
20:17

436/2020

20210646
20210647

19/04/2021
20:49
19/04/2021
21:07

526/2021

1945/2020
711/2021
1910/2020

120/2014

214/2017
1373/2019
288/2021
501/2017
909/2016
293/2021
1683/2020

1375/2016

Ordre execució condicions de seguretat dels
béns immobles situats al Carrer Bon Temps 9A,
9B i 11.
Aprovació
llistat
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves borsa de treball de tècnics
auxiliars de joventut.
Denegació d'accés a la informació per part de
regidor.
Aprovació atorgament còpia enunciat cas pràctic
borsa arquitectes.
Renovació d'ocupació via pública mitjançant
habilitació d’extensions comercials.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i última,
així com la corresponent factura en direcció de
les obres i coordinador de seguretat i salut de les
obres de millora del clavegueram al polígon
industrial Sant Isidre.
Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni
civil, en el regidor Xavier Racero Esquius.
Convocatòria de la Comissió per l’estudi i
elaboració de polítiques d’habitatge 06.05.2021 a
les 16.30 hores a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
Improcedència d'ampliació de demanda social
Convocatòria consell municipal de joventut
4.5.2021
7ª modificació cartipàs municipal de l'alcaldessa.
Llicències de tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm.49
Compareixença a recurs de cassació.
Liquidació Mensual del servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència.
Ampliació termini per respondre requeriment
d'esmenes de la sol·licitud de llicència per
construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres
amb piscina C/ Joan Maragall, 24.
Comunicació per obres de reforma Ctra. de Vic,
125.
Devolució parcial de la garantia definitiva del
contracte per l’adjudicació del contracte mixt per
la redacció i per l’execució de les obres del Pont
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20210630

19/04/2021
21:08
19/04/2021
21:10
19/04/2021
21:10
19/04/2021
21:19

770/2021
810/2021

Concessió econòmiques d'urgència social.

768/2021

Concessió del servei d'atenció domiciliària.

259/2021

20210652

19/04/2021
21:20

944/2020

20210653

19/04/2021
21:22

944/2020

20210654
20210655
20210656

19/04/2021
21:26
20/04/2021
13:38
20/04/2021
14:00

824/2021

Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor del tècnic de
Brigada de l’1 de gener al 31 de març de 2021,
així com el reconeixement de les obligacions
resultants
Aprovació de les certificacions d’obra núm. 1, de
l’àmbit 1 així com les corresponents factures en
relació a les obres contingudes en el projecte
d’obres d’urbanització anticipades i del sector el
Puig.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1, de
l’àmbit 2 així com la corresponent factura en
relació a les obres contingudes en el projecte
d’obres d’urbanització anticipades i del sector el
Puig.
Ampliació d'ocupació de la via pública per
instal·lació de terrassa.
Aprovació autorització accions formatives al
personal corporatiu.
Aprovació
llistat
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves borsa administratius/ves.

753/2021
671/2021

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
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20210648
20210649
20210650
20210651

del carrer Lleida corresponen a la part amb dos
anys de garantia.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA DE SECRETARIA

3.1.
Donar compte a la Junta de Govern Local de resolució judicial recurs CA
34/2019 - B (Responsabilitat patrimonial, procediment abreujat) JCA 14 (exp.
889/2019)
Primer. Mitjançant correu certificat (inscrit amb registre d’entrada número 2019-E-RC2408 de 10 d’abril de 2019) el Jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona
comunica a aquest Ajuntament decret de 2 d’abril de 2019 pel qual s’admet a tràmit
recurs contenciós administratiu contra Acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages número 4.3 de 19 de novembre de 2018, sobre responsabilitat
patrimonial.
Segon. A aquest recurs contenciós administratiu li va correspondre per repartiment el
número 34/2019-B, procediment abreujat (part actora: ***, ***, ***; advocat i representant
de la part actora: Xavier Xifra Triadú / part demandada: Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages).
Tercer.- Per Interlocutòria 147/2021 de 18 de març de 2021 (annex 1) el Jutjat
contenciós administratiu nº 14 declara la finalització del procediment per desistiment de
la part demandant, sense imposició de costes.

Quart.- 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.
Cinquè.- 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
34/2019-B (procediment abreujat) seguit davant el Jutjat contenciós administratiu 14 de
Barcelona interposat contra Acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages número 4.3 de 19 de novembre de 2018, sobre responsabilitat
patrimonial.
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Per diligència d’ordenació de 15 d’abril de 2021 s’acorda retornar a aquest Ajuntament
l’expedient administratiu per fermesa de la resolució de declaració de finalització del
procediment i arxiu de les actuacions.

Segon. Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu 14 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.

Annex 1: Interlocutòria 147/2021 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
4.

ÀREA DE SEGURETAT

4.1.

Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 21017199) (exp. 816/2021)

Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 21017199 de 9
d’abril de 2021 remesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora el següent
expedient:
Referit a la infracció consistent en no respectar, el conductor del vehicle, el llum
vermell no intermitent d’un semàfor (RGC 146.01):
Import de la
Expedient
Matricula
Titular
sanció
2000000203
***
***
200 €
Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu
06/2015, de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen
l’article 93 del RD legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994,
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora.
Quart. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al
contingut mínim de les resolucions administratives.
Cinquè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
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-

Sisè. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents
ACORDS,
PRIMER.- Imposar al titular/conductor que s’inclou a l’annex, segons relació número
21017199 que incorpora l’expedient 2000000203 i que ha estat generada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa en
les quanties que figuren en aquest document, per infracció de les normes contingudes
al RD legislatiu 6/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament
General de Circulació.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de
la multa en període voluntari.

-

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
Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
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TERCER.- Declarar que:

___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
5.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

5.1.
14.

Donar compte a la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides TA
(exp. 78/2021)

Per Decret d’Alcaldia número 265 de data 28.04.2014 es va crear la Cartera de
Tramitacions Assistides (CTA), modificat per Decret 763 de 03.09.2015 i Decret 778 de
09.09.2015.
Per Decret de l’Alcaldia número 1323 de 10.11.2017 mitjançant el qual es va incorporar
a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb el
codi TA 14 que corresponent a llicència d’ocupació privativa del domini viari relacionada
amb obres, inclòs equips elevadors i bastides autoritzades amb la preceptiva llicència
urbanística.

Registre

Sol·licitant

Objecte
autorització

Emplaçament
ocupació

Import

RE- 146 11/01/2021

Comunitat ***

Ctra. De Vic, 9

15,48€

RE-779

1/02/2021

M.F.R

Materials de
construcció
Elevador

55,62€

RE- 780 1/02/2021

M.F.R

Camió

RE- 924 4/02/2021
RE- 975 5/02/2021

F.P
J.O

Camió
Vehicle

RE- 983 8/02/2021
RE- 987 8/02/2021
RE- 1186 15/02/21
RE-1309 19/02/2021
RE-1257 17/02/2021

A.J.V
J.G.P.F.
M.F.R.
M.F.R.
***

Camió
Contenidor
Vehicle grua
Vehicle grua
Elevador

RE-1652 4/03/2021

Colt thecnology
services SAU
Colt thecnology
services SAU

Contenidor i sacs
de runa
Contenidors i sacs
de runa

C/Plaça de
l’església
C/Plaça de
l’església
C/Monturiol,5
C/Prolongació
Boixaderas, 1
C/Bon Temps, s/n
Ctra de Vic, 12
C/Sant Isidre
C/St. Isidre
C/Eugeni d’ors,
22
C/Sakura
C/Sakura,6

92,14€

RE-1653 4/03/2021

30,96€
30,96€
30,96€
30,96€
15,50€
41,28€
41,28€
30,96€
92,14€
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En virtut del que disposa la tramitació assistida, anteriorment esmentada, es dona
compte de les tramitacions realitzades des de 3.12.2020. al 31.03.2021

RE-1719 8/03/2021 M.F.R.
RE- 2107 24/03/2021 M.F.R
RE- 2106 24/03/2021 Comunitat de
Propietrais C/Sallent
57-63
RE-2160 26/03/2021 M.S.S

Camió grua
Container
Camió grua

C/St. Isidre
C/St. Isidre
C/Monturiol

30,96€
13,92€
46,44€

Grua

Plaça de la Vila

30,96€

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
5.2.
Contracte de serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit de l’Arquitectura
municipal. (exp. 625/2021)
1. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis d’assessorament tècnic en
l’àmbit de l’Arquitectura municipal que s’adjunta com a annex al present.

3. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit de
l’Arquitectura municipal, a favor de Lujan Lerma i Associats, S.L.P, amb CIF B63067623,
per import de 9.000 € (Sense IVA), més 1.890 € d’IVA, sent un total de 10.890,00 €,
d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir
íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 10.890,00 € IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 22.151.22706 del pressupost per a l’exercici 2021.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics
municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria.
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2. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels
contractes menors.

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

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

-

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

Pàgina 17 de 66
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: Y26MF4GZXXMG2X4K3QZSDJNPF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 66

Document adjunt: Informe-proposta de despesa
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
5.3
Aprovació inicial del projecte d’urbanització en l’àmbit del polígon
industrial de Santa Anna. (exp. 759/2017)
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 26 de
juliol de 2019, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit del polígon industrial de Santa
Anna (DOGC 1/10/2019), la qual tenia com objectius principals la correcció de les
discordances entre la realitat física i la del planejament urbanístic en la delimitació dels
sistemes i les zones i, la finalització de les obres d’urbanització.
Segon. En dates 4 de febrer de 2021, RE 2021-E-RC-916 i 15 d’abril de 2021, RE 2021E-RC 2543, Ingloba Group Asesores SL presenten el projecte d’urbanització de l’àmbit
del polígon industrial de Santa Anna i l’annex d’expropiacions, respectivament, el qual
té com objecte la definitiva valoració de les actuacions necessàries per a la finalització
de la urbanització del sector.

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

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020

PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització en l’àmbit del polígon industrial
de Santa Anna, redactat per Ingloba Group Asesores SL i promogut per l’Ajuntament,
havent d’incorporar-se en el document d’aprovació definitiva, les següents
consideracions:
Clavegueram:
a) Plànol 5.3.1. Com a la resta de xarxa de clavegueram projectada, i als efectes de tenir
la pertinent concreció de la solució constructiva, cal incorporar el detall del perfil
longitudinal, degudament acompanyat de la taula de dades amb el nou col·lector
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Tercer. Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 19 d’abril
de 2021, unit com annex 1.

projectat: perfil, cotes, alçades, pendents, diàmetres, etc; així com també dels possibles
creuaments amb serveis existents. Respecte a la documentació presentada es dedueix
que únicament s’incorporen les dades referents a cotes de tapa i fons de pou.
b) Plànol 5.4. Als efectes de tenir la pertinent concreció de la solució constructiva, cal
incorporar el detall del perfil longitudinal, degudament acompanyat de la taula de dades
amb el nou col·lector projectat: perfil, cotes, alçades, pendents, diàmetres, etc; així com
també dels possibles creuaments amb serveis existents.
c) Plànol 5.5. Als efectes de tenir la pertinent concreció de la solució constructiva, cal
incorporar el detall del perfil longitudinal, degudament acompanyat de la taula de dades
amb el nou col·lector projectat: perfil, cotes, alçades, pendents, diàmetres, etc; així com
també dels possibles creuaments amb serveis existents. Respecte a la documentació
presentada es dedueix que únicament s’incorporen les dades referents a cotes de tapa
i pou.
d) Plànols 5.5 (fulls 1, 2 i 3 de 4). Cal incorporar la franja (ombrejat) de ferm i paviments
a reposar, degudament acotada en amplada, als efectes de disposar d’una major
concreció respecte a la solució constructiva.
e) De la mateixa manera que ho incorporen els nous col·lectors projectats al c. Sakura,
cal incloure com annex a la memòria del projecte els càlculs hidràulics justificatius dels
nous col·lectors projectats al c. Oms i de Prat i Les Planes: paràmetres de càlcul, criteris
hidràulics, equacions (fórmula de Manning) i resultats de la secció/diàmetre obtingut.

Annex d’expropiacions:
a) Respecte a la taula de l’apartat 4 que conté la relació de drets i béns afectats, caldrà
complementar-la amb el núm. de finca registral corresponents a les referències amb ID
02 a ID 09.
b) Igualment, caldrà complementar la citada taula amb el titular de la propietat de la finca
amb referència ID 07.
Segon. Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, d’acord amb el
que disposa l’article 119.2 del DL 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme, en els
termes següents:
1r. El tràmit s’anunciarà al BOP, al Regió-7, tauler d’edictes electrònic i tauler
municipal d’edictes.
2n. L’expedient del procediment es podrà consultar al portal de transparència
de la seu electrònica municipal:
https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency, dins de l’apartat 7.
Àmbit urbanístic.
Tercer. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg:
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Abastament d’aigua potable:
a) Plànol 6.4.2. Cal incorporar el detall de valvuleria, arquetes i altres accessoris per a
l’extensió de xarxa projectada referents als plànols 6.5.1 i 6.5.2, i d’acord amb les
prescripcions tècniques materials definides per Aigües de Manresa, SA.

- Servei Territorial de Carreteres a Barcelona de la Generalitat de Catalunya.
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
- Unitat d’avaluació ambiental dels serveis territorials de la Catalunya Central.
- E-Distribución Redes Digitales, SL.
- Aigües de Manresa, SA.
- Nedgia, SA.
- Telefònica de España, SAU.
- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat
de Catalunya, respecte a la infraestructura canalitzada existent de telecomunicacions
(Xarxa Oberta de Catalunya).
Quart. Notificar individualment el present acord als interessats en l’annex
d’expropiacions.
Cinquè. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
5.4.
Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector Santa Anna. (exp.
2140/2019)
Primer. Atès que La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió
de 26 de juliol de 2019, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit del polígon
industrial de Santa Anna (DOGC 1/10/2019), la qual tenia com objectius principals la
correcció de les discordances entre la realitat física i la del planejament urbanístic en la
delimitació dels sistemes i les zones i, la finalització de les obres d’urbanització.
Segon. Atès que en data 25 de febrer de 2021 (2021-E-RC-1478) INGLOBA GROUP
ASESORES SL presenta del Projecte de Reparcel·lació del sector de Santa Anna.
Tercer. Atès l’informe de l’arquitecte assessor de data 22 d’abril de 2021.

-

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; 3.09.2020

PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector Santa Anna.
Segon. Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, d’acord amb el
que disposa l’article 119.2 del DL 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme, en els
termes següents:
1r. El tràmit s’anunciarà al BOP, al Regió-7, tauler d’edictes electrònic i tauler
municipal d’edictes.
2n. L’expedient del procediment es podrà consultar al portal de transparència
de la seu electrònica municipal:
https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency, dins de l’apartat 7.
Àmbit urbanístic.
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La Junta de Govern Local actual la competència delegada següent:

Tercer. Concedir audiència als interessats durant el termini d’un mes mitjançant citació
personal.
Quart. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol
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.
6.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

Primer. Atès que en data 10 d’abril de 2021 amb registre d’entrada 2021-E-RC-2403,
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, informa que en sessió de
25 de març de 2021, ha aprovat la concessió d’un fons de prestació als Ajuntaments
que disposen d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la Diputació
de Barcelona, anomenat “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la
infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 20202023.
Segon. Atès que aquest fons del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, consisteix en
transferències dineràries calculades en base al cost total de les actuacions portades a
terme per l’ADF i l’Ajuntament per al finançament d’obres i millores relacionades amb la
prevenció i/o extinció d’incendis forestals previstes al Pla de Prevenció d’Incendis
forestals.
Tercer.- Atès que el cost total de les actuacions previstes per l’any 2022 és de 3.255,00€,
l’ajut concedir a l’Ajuntament és de 2.929,50€
Quart.- Atès que per a l’efectivitat de la concessió del fons de prestació és necessari
l’acceptació expressa del citat ajut per part dels destinataris.
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6.1.
Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, mitjançant el
fons de prestació econòmica “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la
infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
(exp. 749/2021)

Cinquè. Atès que 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. Acceptar l’ajut econòmic de 2.929,50€ atorgat per la Diputació de Barcelona pel
finançament d’actuacions de manteniment, consolidació i millora de la infraestructura
estratègica municipal de prevenció d’incendis forestals, mitjançant del fons de prestació
“Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per l’any 2022.
Segon. Comunicar aquest acord d’acceptació expressa del fons de la Diputació de
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat d’aquest acord al
departament de Serveis Econòmics per al seu coneixement i als efectes de realitzar les
imputacions pressupostàries que se’n deriven.

-

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

-

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

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
6.2.
Acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, mitjançant el
fons de prestació econòmica “Conservació de la infraestructura estratègica de
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Tercer. Declarar que:

prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 20202023 (exp. 749/2021)
Primer. Atès que en data 12 d’abril de 2021 amb registre d’entrada 2021-E-RC-2452,
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, informa que en sessió de
25 de març de 2021, ha aprovat la concessió d’un fons de prestació als Ajuntaments
que disposen d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la Diputació
de Barcelona, anomenat “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció
d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
Segon. Atès que aquest fons del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, consisteix en
transferències dineràries calculades en base al cost total de les actuacions portades a
terme per l’ADF i l’Ajuntament per al finançament d’obres i millores relacionades amb la
prevenció i/o extinció d’incendis forestals previstes al Pla de Prevenció d’Incendis
forestals.
Tercer.- Atès que el cost total de les actuacions previstes per l’any 2021 és de 3.395,00€,
l’ajut concedir a l’Ajuntament és de 3.055,50€
Quart.- Atès que per a l’efectivitat de la concessió del fons de prestació és necessari
l’acceptació expressa del citat ajut per part dels destinataris.
Cinquè. Atès que 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. Acceptar l’ajut econòmic de 3.055,50€ atorgat per la Diputació de Barcelona pel
finançament d’actuacions de manteniment, consolidació i millora de la infraestructura
estratègica municipal de prevenció d’incendis forestals, mitjançant del fons de prestació
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per l’any 2021.
Segon. Comunicar aquest acord d’acceptació expressa del fons de la Diputació de
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat d’aquest acord al
departament de Serveis Econòmics per al seu coneixement i als efectes de realitzar les
imputacions pressupostàries que se’n deriven.
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.
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-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

7.

7.1.
Renovació d’un contracte de lloguer i la seva cessió ús temporal en el marc
de la Xarxa d'habitatges d'inclusió social.
(exp. 531/2018)

Primer. En data 24 de maig de 2017, la Sra. H.Z, amb NIE ***, va presentar a l’Agència
de l’habitatge de Catalunya sol·licitud a la Mesa de Valoració de situacions
d’emergències econòmiques i social de Catalunya.
Segon. En sessió de data 15 de novembre de 2017, la Mesa va valorar favorablement
la sol·licitud, atès que no va ser viable l’atorgament d’una prestació d’urgència al
sol·licitant per mantenir l’habitatge o llogar-ne un altre i va estimar com a millor
alternativa l’adjudicació d’un habitatge al municipi de Sant Fruitós de Bages.
Tercer. Atès que en data 3 de maig de 2018 es formalitza el contracte de lloguer entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (arrendatari) i el Sr. R.G.P (arrendador), en
relació a l’habitatge situat a Sant Fruitós de Bages, carrer Sallent número 35 pis 3r 1r.
Dit contracte tenia una durada d’un any amb una duració mínima de tres anys.
Quart. Atès que en data 4 de maig de 2018 es formalitza la cessió d’us de caràcter
temporal de l’habitatge entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Sra. H.Z.
Cinquè. Tal i com consta a l’informe de la treballadora social, Cristina Arias Figuls emès
amb data 8 d’abril de 2021, i tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat amb
número de registre de sortida 9033/64626/2021, el propietari de l’habitatge, el Sr. R.G.
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FETS:

P s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i ha manifestat la voluntat de voler renovar
el contracte, si bé augmentat la renda d’aquest. L’augment seria de 360€/anuals que
suposaria una pujada mensual de 30€.

“(.../...)
Tenint en compte el següent:
• Aquest mes de maig finalitza el contracte de lloguer del carrer Sallent nº 35 i
des de la propietat manifesten la voluntat de renovar-lo amb noves condicions
anteriorment citades.
• La pujada de preu proposada per la propietat (30 €/mes) és una pujada de preu
raonable i el lloguer de 500 €/mensuals es troba per sota del preu de lloguer dels
pisos disponibles al municipi ja que des de serveis socials s’ha fet una recerca
exhaustiva al poble (contactes amb propietaris i amb immobiliàries del municipi i
comarca).
• La sra. H.Z té una resolució favorable de la Mesa d’Emergències i des de
l’Agència de l’Habitatge informen de la manca d’habitatges del Parc Públic per
tal de reallotjar a la sra. H.Z i la seva unitat de convivència.
Un cop realitzat l’estudi de la titular del contracte de cessió d’ús i de valorar la
situació econòmica amb els documents corresponents i tenint en compte que
aquest habitatge està situat al nucli de Sant Fruitós de Bages, amb un import
mensual de lloguer de 500€, es valora establir les següents condicions:
Agència de l’Habitatge: fa un pagament anual màxim de 4.500€, amb un màxim
mensual del 60% de 500 €, per tant, l’import a pagar per part de l’Agència de
l’Habitatge a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages serà de 300 €/mes.
Sol·licitant de Mesa, sra. H.Z : pel càlcul que estableix el reglament de Mesa
d’Emergència per calcular la renda mensual d’un lloguer social obligatori s'han
d'aplicar els coeficients de ponderació sobre els ingressos de les persones
sol·licitants establerts en l’article 4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla
per al dret a l'habitatge: la unitat familiar haurà de fer front a 138,51 €/mes
(anteriorment pagava 116,75 €) (...)
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: de 103,25 €, amb la nova revisió i
actualització, haurà d’assumir 61,49 €/mes.
(.../...)”
Sisè. Atès que per la instructora del procediment s’ha constatat que el propietari del pis
està al corrent de pagament en les obligacions amb la AEAT i Seguretat Social, i s’han
incorporat a l’expedient sengles documents acreditatius.
FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

-

Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.
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En el citat informe emès per la Treballadora social de l’Ajuntament, Sra. Cristina Arias
Figuls, obrant en l’expedient, formula la següent proposta:

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

-

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

-

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

-

Llei d’arrendaments (Llei 29/1994, de 24 de novembre, i la modificació posterior
en virtut de la Llei 4/2013, de 4 de juny)

-

Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge
i lloguer.

-

Reglament de la Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques
i socials de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Setè. Atès que mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2021-0318 de 26 de febrer es va
resoldre, entre altres, iniciar la tramitació del corresponent expedient per tal que la
selecció dels contractistes (persones jurídiques o privades propietaris de pisos
susceptibles d’ésser llogats en el marc del Programa 60/40) es realitzi amb pública
concurrència. No obstant, no s’ha pogut substanciar encara l’evacuació dels actes i
tràmits per a la configuració i aprovació del pertinent procediment.

Novè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS
Primer. Aprovar la renovació del contracte de lloguer de l’habitatge situat al carrer
Sallent, 35 pis 3er 1ª de Sant Fruitós, amb referència cadastral núm.
6431202DG0263S0008YH, propietat del titular amb DNI ***, mitjançant la formalització
d’un nou contracte, adjunt en annex 1, i que incorpora la previsió per a la seva possible
cessió d’ús.
Segon. Aprovar la cessió d’ús de l’immoble arrendat a favor del titular amb NIE ***, la
qual es formalitzarà mitjançant el document adjunt en annex 2 al present. Fruit d’aquesta
cessió, i conforme s’estableix en l’informe de la treballadora social, la família efectuarà
una aportació mensual a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per un import de 138,51
€ al número de compte ES36-2100-0440-15-0200045126.
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Vuitè. Vist l’informe emès de forma conjunta per la interventora i secretari municipals,
obrant en l’expedient.

Tercer. Aprovar les següents despeses derivades de l’adopció del present acord, i
condicionat pel que fa a l’exercici 2022 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici:
-

Despesa per import total de 6000 euros en concepte de quota anual de lloguer
amb càrrec a les següents aplicacions pressuposaries:
o Pressupost any 2021:
▪ 1.108,08 que tindrà tractament no pressupostari ja que són
directament assumits per la titular amb NIE ***
▪ 2.400,00 que tindran tractament no pressupostaris ja que seran
finançats per l’Agència Catalana d’Habitatge
▪ 491,92 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.231.48000
del exercici 2021.
o Pressupost any 2022:
▪ 554,04 € que tindran el tractament no pressupostari ja que són
directament assumits per la titular amb NIE X-3215427-G
▪ 1.200,00 € que tindran tractament no pressupostaris ja que seran
finançats per l’Agència Catalana d’Habitatge
▪ 245,96 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.231.48000
del exercici 2022.

Quart. Remetre a l’Agència de l’habitatge la següent documentació adjunta:
- Còpia del contracte de lloguer de l’habitatge
- Còpia del contracte de cessió d’us

Sisè. Disposar que, donat que s’està atenent una situació d’urgència social, cal que es
verifiqui periòdicament aquesta emergència i que s’extingeixi si la causa hi desapareix.
A tals efectes, anualment els serveis socials municipals faran una revisió la qual
s’efectuarà en el mes de maig de cada any
Setè. Notificar el present acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya, a la propietat de
l’immoble i a la titular amb NIE ***, i efectuar, si s’escau, la comunicació d’aquesta
concessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
Vuitè. 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.
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Cinquè. Instruir la tramitació del corresponent expedient per tal que la selecció dels
contractistes (persones jurídiques o privades propietaris de pisos susceptibles d’ésser
llogats en el marc del Programa 60/40) es realitzi amb pública concurrència.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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ANNEX 1 – Contracte de lloguer
ANNEX 2 – Contracte de cessió d’us temporal

ANNEX 1- Contracte de lloguer

CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’HABITATGE
Sant Fruitós de Bages
IDENTIFICACIÓ DE LA FINCA OBJECTE DEL CONTRACTE
Adreça: C/Sallent, 35 3r 1ra
Municipi: Sant Fruitós de Bages
Província: Barcelona
Referència
Cadastral:
6431202DG0263S0008YH;
cèdula
d’habitabilitat
CHB00772817001.
Certificat eficiència energètica. número SB3RMRSRT.
Dades registrals: Inscrita en el Registre de la Propietat número dos de Manresa, en el
Tom 2.673, Llibre 146 de Sant Fruitós de Bages, foli 192, finca número 5.847.
REUNITS

La part arrendatària, Sra. Àdria Mazcuñan i Claret Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, amb domicili a la Plaça de la Vila número 1 de Sant Fruitós de Bages.
Actua en la seva condició d’Alcaldessa – Presidenta, assistida pel secretari municipal,
Sr. Josep González Ballesteros.
Els compareixents es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient
per l’atorgament del present contracte d’arrendament.
ANTECEDENTS DEL CONTRACTE
1. Que l’arrendadora és propietària de l’habitatge situat a Sant Fruitós de Bages, carrer
Sallent número 35 pis 3r 1r.
2. Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va autoritzar a l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, per a llogar un habitatge al mercat privat de lloguer i sol·licitar la incorporació
de l’habitatge a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS).
3. Que aquesta mesura es va activar en una situació destinada a reallotjar una família
en procés de desnonament amb valoració favorable de la Mesa d’emergències, atès
que l’Ajuntament no disposava de cap altra alternativa de reallotjament.
4. Que en data 3 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte de lloguer entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (arrendatari) i el Sr. R.G.P (arrendador), en
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La part arrendadora, Sr. R.G.P, propietari de l’immoble indicat en l’encapçalament amb
NIF número 39.364.158-A i domicili a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) C/ Segarra
número 10.

relació a l’habitatge situat a Sant Fruitós de Bages, carrer Sallent número 35 pis 3r 1r.
Dit contracte tenia una durada d’un any amb una duració mínima de tres anys.
5. Que en data 4 de maig de 2018 es va formalitzar la cessió d’us de caràcter temporal
de l’habitatge entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Sra. H.Z.
6. Que tal i com consta a l’informe de la treballadora social, Cristina Arias Figuls emès
amb data 8 d’abril de 2021, i tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat amb
número de registre de sortida 9033/64626/2021, el propietari de l’habitatge, el Sr. R. G.P
s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i ha manifestat la voluntat de voler renovar el
contracte però augmentat la renda d’aquest. L’augment seria de 360€/anuals que
suposaria una pujada mensual de 30€.
7. La Treballadora social de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha emès informe
obrant en l’expedient núm. 531/2018, sobre els antecedents, situació actual i en el qual
proposa la renovació del contracte mencionat anteriorment amb els canvis que es
manifesten i la seva cessió d’ús a la família ***.
Que és d’interès i voluntat de l’arrendadora procedir a la renovació del contracte
d’arrendament de l’habitatge i convenint a l’arrendatària rellogar-lo amb la finalitat i destí
abans indicats, formalitzen el present contracte d’arrendament d’habitatge, d’acord amb
les següents:

PRIMERA.- NORMATIVA.
El present contracte d'arrendament queda subjecte a les disposicions contingudes en la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbà, adaptada per la Llei 4/2013 de
5 de juny de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges; en
particular, en els seus títols I, II i IV, i pel pactat en el present contracte.
SEGONA.- DESTÍ I ESTAT DE CONSERVACIÓ.
L'immoble es lloga per a cedir-lo a persones en situació de vulnerabilitat, qui l’haurà de
destinar exclusivament a habitatge, no podent desenvolupar o instal·lar en ell cap
activitat professional, industrial o qualssevol altres de les enumerades en l'art. 3.2. de la
L.A.U. Tampoc es podran desenvolupar activitats que siguin considerades nocives,
perilloses, molestes, insalubres o il·lícites.
L’arrendatari declara conèixer i acceptar les característiques i estat de conservació de
la finca, havent-la visitat amb anterioritat a la firma del present contracte d’arrendament
acceptant-les expressament i s’obliga a conservar-la en perfecte estat per l’ús al que es
destina, i en igual estat i a plena satisfacció de la propietat haurà de retornar-lo a la
finalització del contracte, sens perjudici de la responsabilitat en aquest sentit dels
ocupants efectius de l’immoble, que hauran de subscriure amb l’Ajuntament arrendatari
el corresponent contracte de cessió d’ús d’immoble amb destí a habitatge.
Serà a càrrec de l’arrendatari les despeses ocasionades per tots els desperfectes que
es produeixin en l’habitatge llogat com a conseqüència de l’ús de la mateixa.
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CLÀUSULES

Es fa constar a mode informatiu que a la firma del present contracte d’arrendament,
l’habitatge aquí arrendat consta dels següents desperfectes-falta d’accessoris que no
seran reparats per l’arrendador, estant conforme l’arrendatari3:
-

-

Habitatge: Les portes tenen els baixos escrostonats i una mica bufats. En la porta
d’accés a l’habitatge per la part de darrera està ratllada.
Bany: A les rajoles hi ha 13 forats. En els tres forats que hi ha a les rajoles de la
banyera també hi ha un escrostonat. La sabonera de fusta te la pintura
escrostonada. La junta del parquet de la entrada està escrostonada.
Passadís: Al parquet hi ha alguna separació entre lamines.
Habitació doble: Al parquet de darrera de la porta hi ha una marca d’adhesiu. A la
porta per la part de darrera hi ha 4 ratllades.
Armari encastat passadís: A la paret hi ha unes taques i escrostonats.
Rentador: Hi ha una esquerda estructural a la paret.
Cuina: A l’interior de l’armari de sota la pica hi ha un tub una mica rovellat. La maneta
del forn està cremada.
Menjador: Hi ha vuit forats petits a la paret.
Habitació individual 1: A les parets hi ha set forats petits tapats amb màstic.
Habitació individual 2: Hi ha un petit forat tapat amb màstic per treure el cable de
telèfon. Hi ha dos petits forats a la paret i dinou petits forats tapats amb màstic.
Porta d’entrada a l’habitatge: A la part interior hi ha varies ratllades i la làmina esta
desenganxada. A la part exterior hi ha varies ratllades i la part interior del marc de la
porta esta escrostonat.

TERCERA.- CESSIÓ I SUBARRENDAMENT.
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages queda autoritzat per l’arrendador per realitzar la
cessió d’ús de l’habitatge objecte del present contracte d’arrendament a favor de
terceres persones, i concretament en risc d’exclusió residencial, subrogant-se el
cessionari en la posició del cedent front l’arrendador, d’acord amb l’article 8 de la LAU.
Totes les obligacions d’utilització que s’imposen a l’arrendatari suposen l’obligació
d’imposar-les al cessionari en el contracte de cessió.
QUARTA.- DURADA.
El termini de durada del present contracte serà d'1 ANY, produint efectes a partir del dia
de la seva signatura.
Arribat el dia de venciment del contracte, aquest es prorrogarà anualment el contracte
per a tres anys més i fins a aconseguir una duració mínima de cinc anys, llevat que
l'arrendatària manifesti a l'arrendadora, amb trenta dies d'antelació, com a mínim, a la

3

Redactat definitiu pendent segons resulti de visita in situ programada pel dia 22.04.2021 (arquitecte técnica
municipal i treballadora social)
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Queda prohibida la tinença de qualsevol tipus d’animal domèstic a l’habitatge, llevat de
previ escrit de permís de l’arrendador.

data de finalització del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, la seva voluntat
de no renovar-lo.
No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte, si una vegada transcorregut el primer
any de duració del mateix, l'arrendadora comunica a l'arrendatària que té necessitat de
l’habitatge arrendat per a destinar-lo a habitatge permanent per a si, per als seus
familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els
supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. Per a fer
efectiva aquesta denegació de pròrroga, serà necessari l’avís a l'arrendatària amb,
almenys, dos mesos d'antelació a la data en què hagi de necessitar-la.
L'arrendatària podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada transcorreguts al
menys sis mesos de vigència del contracte, sempre que hi consti un preavís a
l'arrendadora amb trenta dies d'antelació, sense que aquesta tingui dret a percebre cap
quantitat en concepte d'indemnització per desistiment.

SISENA.- RENDA.
Com a preu de l’arrendament es fixa com a renda mensual la quantitat de cinc-cents
euros (500 €) pagadors per mesos anticipats dins dels cinc primers dies de cada mes,
que es realitzarà mitjançant transferència bancària a favor de l’arrendador en el número
de compte *** de l’entitat ING Direct.
SETENA.- ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA.
Al finalitzar cada període anual s’actualitzarà la renda mensual utilitzant com a índex de
referència per la revisió de la renda la variació anual de l’índex de preus de l’arrendament
d’oficines, a nivell autonòmic, publicat per l’Institut Nacional d’estadística, a data de cada
revisió, prenent com trimestre de referència el quin correspongui a l’últim índex que
estigués publicat en la data de revisió del contracte.
VUITENA.- OBRES PER COMPTE DE L'ARRENDATÀRIA.
La part arrendatària no podrà realitzar sense el consentiment de l'arrendadora,
expressat per escrit, cap tipus d'obres, i més particularment aquelles que modifiquen la
configuració de l’habitatge o dels accessoris.
Es prohibeix foradar les rajoles de l’alicatat que conté l’immoble aquí llogat,
especialment en el que es refereix a la cuina i el bany, excepte de que l’arrendador doni
consentiment per escrit al llogater per fer-ho. En cas de que s’efectuïn forats sense
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CINQUENA.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE. ARTICLE 10 LAU.
D’acord amb l’article 10 de la LAU, si arribada la data de venciment del contracte, o de
qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim cinc anys
de duració d'aquell, cap de les parts hagués notificat a l'altra la seva voluntat de no
renovar-ho, almenys amb trenta dies d'antelació a la dita data, el contracte quedarà
prorrogat per terminis anuals per a tres anys més.
El dret de pròrroga previst en els articles 9 i 10 de la LAU, s'imposaran a tercers
adquirents de l'article 34 Llei Hipotecària, si el contracte d'arrendament consta inscrit en
el Registre de la Propietat.

l’esmentat consentiment, la part arrendatària haurà d’abonar la reparació i substitució
d’aquestes.
Expressament queda prohibit lacar, pintar o alterar de qualsevol manera les portes o
altres instal·lacions o utillatges que siguin de fusta i estiguin envernissades en el seu
color, així com posar plaques o adhesius en portes, finestres o altre mobiliari-objecte
corresponent a l’immoble aquí llogat.
En tot cas, les obres que s’autoritzin seran a compte i càrrec del llogater i quedaran en
benefici de la finca, sense cap dret a indemnització o reclamació en cap moment. El
permís municipal també serà a compte del llogater, així com la direcció tècnica o
facultativa si fos necessari.
En el supòsit de que el llogater realitzés obres sense el preceptiu permís de l’arrendador,
aquest podrà instar la resolució del present contracte i exigir al llogater la reposició de
l’habitatge al seu estat original o conservar les modificacions efectuades en benefici de
la propietat sense que allò suposi compensació econòmica al llogater.
Així mateix, tampoc podrà reclamar a l'arrendatària cap indemnització per les obres que
hagués realitzat amb consentiment de l'arrendadora, quedant aquestes, en tot cas, en
benefici de la propietat.
La falta d'autorització, faculta l'arrendadora o bé a resoldre el contracte, o bé a exigir a
l'arrendatària a què reposi les coses a l'estat anterior o a conservar la modificació
efectuada, sense que aquest pugui reclamar cap indemnització.

Els serveis d’aigua, llum i gas, seran contractats directament per la part arrendadora,
sent a càrrec de l’arrendatari el canvi de nom i domiciliació bancària en un termini màxim
de set dies, així com el pagament dels consums individualitzats pels aparells comptadors
corresponents, el cost del manteniment d’aquests i, en general, qualsevol altres que es
puguin instal·lar en l’habitatge arrendat.
L’arrendador facilitarà a l’arrendatari tota la documentació necessària per poder realitzar
el citat canvi de nom i de domiciliació bancària dels serveis de subministraments d’aigua,
gas i llum.
L’arrendatari estarà obligat a retornar els serveis donats d’alta i al corrent de pagament
al finalitzar l’arrendament per qualsevol causa, igualment no podrà canviar de
companyia subministradora sense el consentiment per escrit de l’arrendador.
DESENA.- OBRES DE REPARACIÓ.
L'arrendadora està obligada a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les
reparacions que siguin necessàries per a conservar l’habitatge en les condicions
d'habitabilitat per a servir a l'ús convingut, excepte quan el deteriorament de la reparació
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NOVENA.- DESPESES GENERALS I SUBMINISTRAMENTS.
Les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, comunitat de
propietaris, impostos, tributs, càrregues i responsabilitats, seran a càrrec de
l'arrendadora.

del qual es tracti, sigui imputable a l'arrendatari, de conformitat amb el que estableix l'art.
1563 i 1564 del Codi Civil.
L'arrendatària haurà d'informar a l'arrendadora, en el termini més breu possible de la
necessitat de les reparacions facilitant a l’arrendadora, si s’escau, la verificació directa
per si mateix o pels tècnics que designi de l'estat de l’habitatge.
En tot moment i prèvia comunicació a l'arrendadora, podrà realitzar les que siguin
urgents per a evitar un dany imminent o incomoditat greu, i exigir immediatament el seu
import a l'arrendadora.
Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l’habitatge, seran per
compte de l'arrendatària.
ONZENA.- INCOMPLIMENTS.
L'incompliment per qualsevol de les parts, de les obligacions resultants del contracte,
donarà dret a la part que hagués complert les seves, a exigir el compliment de l'obligació
o a promoure la resolució del contracte, d'acord amb el que disposa l'art. 1.124 del Codi
Civil.
Igualment, l'arrendadora i l'arrendatària, podran resoldre de ple dret el contracte, per les
altres causes previstes en la Llei, en especial, les previstes en l'article 27 de la L.A.U. I
en particular, la falta de pagament de la renda, i en aquest cas l'arrendatària haurà de
restituir immediatament l'immoble a l'arrendador.

D’acord amb l’article 36.6 LAU 1994, les administracions públiques, quan siguin llogaters
que abonin la renta amb càrrec als seus respectius pressupostos, estan exemptes de
constituir fiança.
TRETZENA. L’arrendatari es compromet a observar exactament quantes normes siguin
dictades per la Comunitat de Propietaris, d’acord amb la llei vigent de Propietat
Horitzontal. El llogater es compromet, a més. A utilitzar la finca amb la deguda diligència
i a respectar el disposat al respecte a la legalitat vigent i a les normes de la Comunitat
de Propietaris del edifici, essent responsable exclusiu tant dels seu propis actes com
dels que realitzin la resta d’ocupants de l’habitatge als efectes de la corresponent
indemnització pels danys i perjudicis que es poguessin derivar d’aquests. Fent un bon
us i respectant les zones comuns i mantenint les normes de bona convivència,
especialment en el que es refereix als sorolls a deshora.
CATORZENA. L’arrendatari permetrà el lliure accés a l’arrendador o persones
designades per aquest, per inspeccionar el funcionament de qualsevol servei o per la
comprovació del compliment de les obligacions contractuals, permetent també el pas i
la entrada de operaris i materials per realitzar qualsevol obra a la finca, tant si es refereix
a l’habitatge llogat, com a la resta de l’immoble. El arrendador haurà d’avisar el llogater
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DOTZENA.- FIANÇA DE LLOGUER.
Al ser el llogater una administració pública i segons es reflexa a continuació, a la
signatura del present contracte, el llogater no entrega al arrendador cap quantitat en
concepte de fiança:

amb un mínim de 24 hores d’antelació per fer ús del drets esmentats. Aquesta clàusula
s’estableix sense perjudici de les normes que regulen l’accés al domicili.
QUINZENA.- En el moment de la firma del contracte l’arrendador entrega a l’arrendatari
dos jocs de claus de totes les portes que conté l’habitatge per accedir a ella.
Per a qualsevol tipus de notificació les parts fixen com a domicili de l’arrendador i
arrendatari els assenyalats en l’encapçalament del present contracte.
En el no previst expressament en el present contracte, es regirà per les normes que
regulen l’arrendament destinat a habitatge en el Llei d’Arrendament urbans, i
subsidiàriament, en el Codi Civil.
L’arrendatari,
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

L’arrendador,

Sra. Àdria Mazcuñan i Claret

Sr. R.G.P

Dóna fe,
El Secretari,

Sr. Josep González Ballesteros

CESSIÓ D’ÚS DE CARÀCTER TEMPORAL

Sant Fruitós de Bages

REUNITS
D’una part la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, DNI número *** Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, amb domicili a la Plaça de la Vila número 1 de Sant Fruitós de Bages.
Actua en la seva condició d’Alcaldessa-Presidenta, assistida pel secretari municipal, Sr.
Josep González Ballesteros.
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ANNEX 2 – Contracte de cessió d’us temporal

D’una altra part, la senyora H.Z amb NIE: ***, actuant en nom i interès propi.
Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària per l’atorgament del
present document.
EXPOSEN
Dades de l’habitatge objecte de la cessió:
Adreça: C/ Sallent, 35 3er 1ª
Superfície útil: 84m2
Població: Sant Fruitós de Bages
Referència cadastral: 6431202DG0263S0008YH
Data de qualificació definitiva: E
Registre: SB3RMRSRT
I.- L’habitatge descrit anteriorment disposa de títol de lloguer a nom de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
II.- En data 24 de maig de 2017, la Sra. H.Z, amb NIE ***, va presentar a l’Agència de
l’habitatge de Catalunya sol·licitud a la Mesa de Valoració de situacions d’emergències
econòmiques i social de Catalunya.

IV.- Havent constatat la mesa que no hi ha cap habitatge públic de lloguer disponible
gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i adequat per la sol·licitud
presentada autoritza a l’Ajuntament a facilitar una alternativa del mercat privat de lloguer
i l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de l’Agència de l’Habitatge.
V.- En virtut del decret d’Alcaldia núm. ........ de data........ es va resoldre adjudicar en
règim de cessió d’ús temporal, l’habitatge objecte del present document de cessió d’ús
a favor de la Sra. H.Z. ubicat a C/ Sallent, 35, 3er 1ª del municipi de Sant Fruitós de
Bages.
VI. Segons informe emès per la treballadora social, Cristina Arias Figuls amb data 8
d’abril de 2021, el Sr. R.G.P. s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i ha manifestat la
voluntat de voler renovar el contracte.
Ambdues parts, tal com intervenen, acorden la formalització del present document, amb
subjecció a les següents,
CLÀUSULES
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III.- Amb data 15/11/2017 la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències
econòmiques i socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, valora favorablement la
sol·licitud i estima com a millor alternativa l’adjudicació d’un habitatge al municipi de Sant
Fruitós de Bages per a la Sra. H.Z.

PRIMERA.- OBJECTE I TERMINI DE LA CESSIÓ
1.1.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages cedeix temporalment a favor de la part
cessionària, l’ús de l’habitatge esmentat, amb tots els seus elements, serveis,
instal·lacions i tot allò que els hi sigui annex i accessori. L’habitatge es troba lliure de
càrregues, gravàmens, llogaters i ocupants.
1.2.- La cessió d’ús s’estableix per un termini de dos anys a comptar des de la signatura
del present document. Durant el segon any de vigència del contracte de cessió d’ús,
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages procedirà a revisar les condicions econòmiques
i patrimonials de la part cessionària i de la seva unitat familiar.
1.3.- El dret d’ús que es constitueix té caràcter personalíssim i, per tant, el cessionari no
podrà arrendar ni traspassar a d’altres persones el seu dret d’ús en relació a l’habitatge.
Malgrat el caràcter personalíssim del dret d’ús, en cas de defunció del cessionari, es
podran subrogar els membres de la unitat familiar que convisquessin amb el cessionari
en el moment de l’adjudicació de l’habitatge, sempre i quan puguin acreditar que
continuen les mateixes circumstàncies que van donar lloc a l’adjudicació a proposta de
la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos
amb necessitats especials.
Si en el moment de la defunció no hagués cap persona que complís amb l’exposat
anteriorment la cessió d’ús quedarà extingida.

2.1.- La contraprestació pactada es fixa en la quantitat de 138,51 euros, que pagarà el
cessionari per mesos avançats.
D’acord amb l’apartat 1.2 de la clàusula primera l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
requerirà l’actualització de la documentació econòmica, i en funció de les modificacions
revisarà la bonificació a satisfer.
Aquest import es pagarà a partir del mes següent de la signatura del present document,
i dins dels cinc primers dies hàbils de cada mes, domiciliant el pagament dels rebuts al
número de compte ES36-2100-0440-15-0200045126. Es lliura en aquest acte el full de
domiciliació bancària autoritzant el cobrament de la contraprestació pactada.
La manca de pagament de 3 rebuts consecutius donarà lloc a la resolució de la cessió
d’ús establerta, prèvia valoració i informe dels serveis socials municipals.
Les obligacions dineràries de la part usuària, derivades de la cessió d’ús, vençudes i no
satisfetes, acreditaran a partir del primer venciment el tipus d’interès de demora fixat a
la vigent Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Cada incompliment d’un
rebut suposarà l’increment d’una quantitat en concepte de despeses per la gestió del
seu cobrament.
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SEGONA.- CONDICIONS ECONÒMIQUES

Així mateix, aniran a càrrec del cessionari les despeses derivades de la reclamació
judicial i extrajudicial de les quotes no pagades.
TERCERA.- DESPESES I SUBMINISTRAMENTS
3.1.- Aniran a càrrec de la part cessionària les despeses generals per l’adequat
sosteniment de l’habitatge i els seus accessoris si els tingués, així com els seus serveis
i consums per subministraments i la seva contractació.
QUARTA.- RESPONSABILITAT I GARANTIES
4.1.- La part cessionària es fa responsable, i allibera de tota responsabilitat a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, pels danys que es puguin produir a persones o
béns, que se’n derivin d’instal·lacions per a serveis i subministraments del propi
habitatge i de l’edifici.
Tots els desperfectes que es puguin ocasionar per omissió, negligència o mal ús en
l’edifici o en l’habitatge, sense perjudici de les responsabilitats legals que pertoquin,
seran assumits i reparats per la part cessionària.
4.2.- Aniran a càrrec del propietari de l’habitatge les obres de conservació de l’habitatge,
tal i com els correspon als propietaris segons la legislació vigent.

CINQUENA.- PROHIBICIONS D’ÚS I DISPOSAR
5.1.- Es prohibeix expressament a la part cessionària:
a) Cedir l’habitatge, en tot o en part, tant a títol gratuït o onerós.
b) Realitzar qualsevol tipus d’obres o bé modificar o substituir les instal·lacions
existents sense autorització expressa per part de la propietat.
c) Tenir a l’habitatge materials inflamables, explosius, antihigiènics o perillosos.
d) Desenvolupar activitats o conductes incíviques que puguin produir molèsties a
la resta de veïns.
e) La col·locació d’anuncis o rètols a la façana, balcons, finestres o portes.
SISENA.- RETORN DE L’HABITATGE I DESPERFECTES
6.1.- La part cessionària exonera de tota responsabilitat a l’ Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages respecte els mobles i pertinences que quedin dipositats a l’habitatge una
vegada hagi estat retornat a la propietat. Autoritzant expressament a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages per a l’accés i ocupació de l’habitatge una vegada hagi estat
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El manteniment ordinari de l’habitatge és responsabilitat del cessionari durant la vigència
de la cessió. El cessionari es compromet a garantir el bon ús de l’habitatge, i s’obliga a
retornar-lo a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en perfecte estat d’ús i conservació
per a la seva nova adjudicació.

desallotjat.
6.2.- En el moment en què sigui retornada la possessió material de l’habitatge objecte
del present document a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es durà a terme una
comprovació del seu estat i conservació en presència de la part cessionària.
Cas que es trobessin desperfectes no atribuïbles a l’ús habitual, normal i continuat de
l’habitatge, les despeses de reparació dels mateixos aniran a càrrec de la part
cessionària.
SETENA .- OBLIGACIONS DEL CESSIONARI
7.1.- Seran obligacions de la part cessionària:
a) Efectuar el pagament del la contraprestació mensual pactada en el present
document.
b) Destinar l’habitatge cedit a domicili habitual i permanent.
c) Mantenir permanentment una bona convivència amb els veïns de l’immoble.
d) Facilitar l’accés i examen de l’habitatge a la propietat o a les persones per
aquesta autoritzades.
e) Totes les obligacions d’utilització imposades a l’Ajuntament en virtut del contracte
de lloguer signat amb la propietat, s’imposen al cessionari en virtut del present
document de cessió d’ús.
VUITENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ

a) L’incompliment per part del cessionari de qualsevol de les obligacions previstes
en aquest document.
b) Per incomplir les obligacions de pagament que correspongui al cessionari.
c) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.
d) La impossibilitat esdevinguda de compliment del document de cessió d’ús per
raons materials.
e) L’incompliment per part del cessionari dels acords establerts en el contracte de
lloguer social vinculat a l’habitatge.
f) Ocasionar danys, conflictes o molèsties a la resta de veïns de l’immoble.
g) Realitzar a l’habitatge activitats que resultin molestes, insalubres, nocives,
perilloses o il·lícites.
f) No ocupar l’habitatge en un termini de 15 dies a comptar des de la signatura del
present contracte.
NOVENA .- FACULTATS DE L’ AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
9.1.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret de resoldre el present
document si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes de força major. En aquest
supòsit, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages oferirà al cessionari un habitatge
alternatiu com a conseqüència de la resolució del present contracte de cessió d’ús
temporal.
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8.1.- Seran causes de resolució de la present cessió:

9.2.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret a inspeccionar en tot
moment l’habitatge.
DESENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I JURISDICCIÓ COMPETENT
10.1.- Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució
i interpretació del present document. Ambdues parts queden subjectes a les obligacions
establertes al present document, així com a la Llei 5/2006, de 10 de maig del Llibre
Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
Les parts que intervenen amb renúncia del seu propi fur, es sotmeten per a les
diferències o controvèrsies que es suscitin a causa de la present cessió d’ús de caràcter
temporal als Jutjats i Tribunals d’on radica la finca.
Les despeses judicials i extrajudicials que s’acreditin com a conseqüència de
l’incompliment d’aquest contracte, seran a compte del cessionari, inclosos els honoraris
d’Advocat i Procurador, encara que la seva intervenció no sigui obligatòria.
Qualsevol notificació s’adreçarà al domicili dels cessionaris en l’habitatge objecte de la
present cessió d’ús temporal.

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,

La part cessionària,

Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, Alcaldessa

Sra. H.Z

Dóna fe,
El Secretari,

Sr. Josep González Ballesteros
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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En prova de conformitat s’atorga aquest document de cessió d’ús temporal, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.

ÀREA D’ENSENYAMENT

8.

8.1.
Donar-se per assabentat de la aprovació de la segona pròrroga per al curs
escolar 2021-2022 del contracte de la concessió del servei de menjador als centres
educatius públics i escoles bressol municipals a la comarca del Bages. (exp.
626/2018)
1. Atès que el Ple municipal, amb data 10 de maig de 2018, va aprovar la delegació en
el Consell Comarcal del Bages els procediments de licitació, gestió del servei de
menjador de l’escola bressol-Llar d'Infants municipal Les Oliveres.
2. Atès que la Presidenta del Consell Comarcal del Bages, amb data 19 d’ abril de 2021
ha resolt el següent, que ha estat traslladat aquest Ajuntament segons el registre
d’entrada 2021E-RC-2636 de 19 d’abril:
“ PRIMER.- Prorrogar per al curs escolar 2021/2022 el contracte de la concessió del
servei de menjador als centres educatius públics i escoles bressol municipals a la
comarca del Bages, adjudicat a les empreses que es relacionen a continuació, per decret
de presidència núm. 328/18, de 12 de juliol, d’acord amb el plec de clàusules particulars
que regeix el contracte esmentat:

SEGON.- Notificar la present resolució als contractistes. (...) ”
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 al regidor d’ensenyament, en ús de les competències que
té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Donar-se per assabentat de la resolució de la Presidenta del Consell Comarcal
del Bages de 19 d’abril de 2021 pel la qual es va aprovar la pròrroga per al curs escolar
2021-2022 del contracte de la concessió del servei de menjador als centres educatius
públics i escoles bressol municipals de la comarca del Bages.
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LOT 1 - SERHS FOOD ÀREA, SL (B59803825)
LOT 2 - EUREST CATALUNYA, SL (B58062027)
LOT 3 - AUSOLAN RCN, SL (B62504105)
LOT 4 - SERHS FOOD ÀREA, SL (B59803825)

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la direcció de la Llar d’ infants municipal Les
Oliveres per al seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
ÀREA D’ESPORTS

9.

9.1.
Autorització de pas pel terme municipal de la 40a. Cursa ciclista del
Llobregat Navàs-Sant Boi. (exp. 759/2021)

2. Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament (Decret 112/2010,
de 31 d’agost) i el Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats esportives de Catalunya, que
estableix en el seu articulat que els ajuntaments han de condicionar l’atorgament de la
llicència al fet que el peticionari compleixi determinats requisits tals com, que es tingui
concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil,
disposar del servei preventiu sanitari i si es tracta de proves esportives que transcorren
per diferents termes municipals, també caldrà l’autorització de l’òrgan competent d’acord
amb l’àmbit afectat.
3. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports de data 15.04.2021, 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 al regidor d’esports, en ús de les competències que té
atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local, els següents
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1. Atesa la instància i documentació aportada pel Club Ciclista Sant Boi (registre
d’entrada 202-E-RC-2407 de 10 d’abril) en la qual sol·licita autorització per transitar pel
terme municipal en motiu de la 40a. Cursa Ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi (Gran
premi Ajuntament de Sant Boi), així com la col·laboració de la Policia Local, puntuable
a la Copa d’Espanya júnior Cofidis 2021 (RFEC), que tindrà lloc diumenge 30 de maig
de l’actual.
La prova es disputarà en una etapa en línia entre Navàs i Sant Boi sobre un total de
111,3 km i la participació d’uns 200 corredors.

ACORDS:

•

L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil per
aquesta activitat i acreditar la seva vigència.

•

L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil dels
professionals / voluntaris que participin en l’organització.

•

L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria.

•

L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local 1 setmana
abans de la celebració de la cursa.

•

L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat
dels participants i del públic en general. Incloses les mesures vigents contra el
COVID-19.

•

L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o organismes
afectats per les vies afectades; i del Servei de Trànsit si l’activitat transcorre per
carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes municipals, de
l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb l’àmbit afectat.

Segon. La Policia Local regularà el trànsit de les cruïlles de Pineda per evitar la sortida
de vehicles a la urbanització de Pineda. El dispositiu de trànsit el porta directament
Mossos d’Esquadra.
Tercer. Per part de l’àrea de comunicació municipal, s’informarà del pas de la cursa de
la forma que es cregui més adient, als veïns de Pineda de Bages.
Quart. Notificar el present acord al Club Ciclista Sant Boi i comunicar a la Policia Local,
la tècnica de comunicació municipal, a l’AVV Pineda de Bages i Brigada municipal, per
al seu coneixement i efectes.
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. Atorgar a Club Ciclista Sant Boi autorització de pas pel terme municipal
(Pineda de Bages), per la realització de la 40a. Cursa ciclista del Llobregat NavàsSant Boi (Gran premi Ajuntament Sant Boi), subjecte a la vigent normativa i
particularment al Decret 112/2010 de 31 d’agost, que es celebrarà diumenge 30 de
maig de 2021 d’11:20h a 11:30 hores segons rutòmetre (veure annex), amb el
condicionant del compliment de les següents condicions:

-

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 – Rutòmetre (al pas per terme Sant Fruitós de Bages)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 09:03 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.

