Josep González Ballesteros, secretari, CERTIFICO que el contingut de l’acta
corresponent a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 22 de
març de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 12/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE
MARÇ DE 2021
Núm.: ........................................ 12/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ..................... 22 de març de 2021
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: 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: Sr. David Uró i Vilanova
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es reuneix la Junta de
Govern Local el dia 22 de març de 2021, en sessió ordinària, amb la presidència de
la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més
amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de
la Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a
tractar els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació. Així mateix, també s’acorda per unanimitat i per assentiment la inclusió
dels assumptes sobrevinguts proposats.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 24/03/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

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

A.

EXP.

PAG.

497/2021

3

558/2021

19

111/2021

19

535/2021

22

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
1.1
B.

1.

2.

ÀREA D’HISENDA
Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2021
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 15
de març de 2021
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.
3.1.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Aprovació convocatòria i bases del procés selectiu per
la creació d’una borsa de treball de treballadores
familiars

4.
4.1.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de
manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis i de sistema de seguretat dels edificis
municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages

1650/2016

30

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
5.
5.1.

6.

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per a fer efectiu el préstec de
l’exposició itinerant “Tota pedra seca fa paret. La
pedra seca a Catalunya”.

335/2021

ÀREA D’ESPORTS
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

6.1.

S1

S2
S3

Autorització d’ús d’instal·lació esportiva municipal
(pavelló d’esports municipal).
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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.
Autorització per utilitzar d’equipaments i espais
esportius municipals, per realitzar activitats esportives,
curs 2020-2021
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de
clàusules administratives que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de
criteris de valoració i tramitació ordinària per la
contractació de l’execució de les obres contingudes en
el Document tècnic per la substitució de la gespa del
camp de futbol.

593/2021

38

531/2021

41

343/2021

53

176/2020

56

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.

1.

ÀREA D’HISENDA

1.1

Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2021

(exp. 497/2021)

Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament de desplegament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, obliga
a les administracions públiques que pretenguin atorgar subvencions a aprovar,
prèviament, un pla estratègic que contingui, entre altres aspectes els objectius que es
pretén aconseguir amb les dotacions pressupostàries, els costos previsibles i les fonts
de finançament.
Vist el pla estratègic de subvencions, elaborat de conformitat les esmentades normes,
que recull les subvencions que preveu atorgar l’ajuntament durant l’any 2021 (Annex I)
Es proposa a la Junta de Govern, que actua per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Ple
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ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Data: 20 agost 2020
Publicació: BOP de 3 de setembre de 2020
ACORDS.
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages per l’any 2021, que s’annexa a la present proposta.
Segon.- Sotmetre‘l a informació pública per termini de 15 dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions per part de les persones interessades. Es considerarà aprovat
definitivament si en el termini d’informació pública no s’hi presenta cap al·legació.
Tercer.- Disposar que el Pla estratègic de subvencions resti publicat a la web
municipal des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.
Quart.- Declarar que:
Contra l’acord indicat inicial no pot interposar-se cap recurs llevat d’ al·legacions
durant el termini d’exposició publica donat que es tracta d’un acte de tràmit.
Si l’acord d’aprovació inicial esdevingués com a definitiu:

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’ un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
Annex I: Pla Estratègic de Subvencions 2021

Exposició de motius
Al llarg dels anys, l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat resposta a les
demandes socials i econòmiques de persones o entitats publiques o privades, amb
mesures de suport econòmiques. Dins dels pressupostos municipals, i amb diferents
línies d’actuació, s’ha promocionat activitats i projectes de tipus social, cultural,
esportives, educatiu, d’associacionisme ciutadà, etc.
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- L’acte es una resolució que 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.

Per millorar la eficàcia i eficàcia, la major transparència de la despesa pública que
tingui caràcter de subvenció, es preveu en la legislació que s’elabori un Pla Estratègic
de Subvencions amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions a l’article 8.1 i el seu
Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol als articles 10 a 15,
estableixin la necessitat per a les Administracions Públiques que pretenguin atorgar
subvencions a aprovar, amb caràcter previ al seu atorgament i de forma plurianual, un
Pla Estratègic de Subvencions, que expressi la connexió entre els objectius i els
efectes que es pretenen assolir amb els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, per tal d’adequar les necessitats públiques que s’han de cobrir a través
de les subvencions, amb les previsions de recursos disponibles, supeditant-ho, en
qualsevol cas al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
L’aprovació d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major
transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, en tant que obliga
que la gestió de les subvencions es realitzi d’acord amb els principis de publicitat,
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, tot aconseguint un increment dels
nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

A més de la prescripció jurídica, aquest Pla és una eina indicativa de les polítiques de
foment al teixit associatiu i social que ha de ser coherent amb les bases especifiques
reguladores de l’atorgament per cada línia de subvenció, les Bases reguladores de
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a
entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès
públic local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de
8/6/2005), que es el marc vigent regulador en aquest municipi i les Bases d’execució
del pressupost.
El pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dona suport al compliment de les
línies estratègiques fixades per el govern municipal.
Aquest pla té present que les associacions s'enfronten a importants reptes econòmics i
socials: baixada d'ingressos, , absència de fons de reserva per par de les entitats, així
com la incertesa de la realització d'activitats.
El teixit associatiu és una peça clau en la vida dels nostres barris i municipi, amb la
organització d’activitats festives, esportives, educatives, musicals, d'oci i temps lliure i
de persones majors, entre altres. A conseqüència de la pandèmia, activitats
organitzades per les associacions s'han vist cancel·lades i tota l'economia relacionada
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Aquest Pla recull, d’acord amb la normativa vigent, el procediment de concessió de
les subvencions en règim de concurrència competitiva, el de concessió directa que
compren aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost de
l’ajuntament i aquelles altres subvencions per atendre raons de interès públic, social
econòmic que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la
identificació dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues per atendre
aquells casos d’urgència social.

amb el teixit associatiu s'ha paralitzat. És voluntat d’aquest equip de govern ajudar a
aquestes entitats a realitzar els seus objectius i programes. S’intentarà estudiar noves
fórmules per afrontar de manera conjunta i poder acompletar els objectius estratègics.
Aquesta crisi es preveu que tindrà un greu impacte en el teixit associatiu, d'aquí ve que
l’Ajuntament intentarà noves fórmules per a afrontar-la de manera conjunta i sobretot,
fomentant i reforçant les entitats veïnals i associacions.

PROGRAMES

MODALITAT
CRÈDITS
DE
INICIALS
CONCESSIÓ

Ajuts socials a
Directa
famílies i persones

Serveis
socials

Subvenció
nominativa Càritas Directa
Millora de la qualitat Sant Fruitós
de vida de les
persones
Programa
de
Directa
necessitades/i
transport als barris
cobertura de les
necessitats bàsiques Subvenció
Associació
Directa
acompanyament
amb el dol

60.000,00
€

1.500,00 €

18.864,00
€

750,00 €

Beques
escolarització llar Directa
infants

2.500,00 €

Ajuts
individualitzats
residència d’avis

60.000,00
€

Directa

Afavorir la qualitat
de vida i participació
Subvenció
de la gent gran
nominativa
Associació Gent Directa
Gran Sant Fruitós
de Bages

20.800,00
€
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ÀREA

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Cooperació
Foment
per
al el tercer
desenvolupament
cooperació
solidaritat

Cultura
Festes

i

1.000,00 €

Subvenció
nominativa
AVV Directa
La Rosaleda

1.800,00 €

Subvenció
nominativa
AVV Directa
Les Brucardes

1.600,00 €

Subvenció
nominativa
AVV Directa
Torruella de Baix

1.600,00 €

Subvenció
nominativa
AVV Directa
Pineda de Bages

1.600,00 €

Subvenció
nominativa AVV C Directa
Padrò

500,00 €

Subvenció
nominativa
Sanmarti

Torre Directa

500,00 €

Subvenció
nominativa Club
Directa
de la música i la
guitarra

200,00 €

a

Foment d’activitats Subvenció
culturals
i nominativa
tradicionals
Teatral
pastorets

Elenc
Directa
dels

500,00 €

Subvenció
nominativa Dones Directa
per Sant Fruitós

350,00 €
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Foment
l’associacionisme

Veïnatge

amb
món,
Directa
i

300,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Enramades Carrer
Nou

600,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Associació Niu de
Petjades

1.400,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Consell Parroquial

1.250,00 €

Subvenció
nominativa Unió Directa
Musical del Bages

2.200,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Col·lectiu Recerca
històrica

3.000,00 €

Subvenció
nominativa
Agrupació Coral

Directa

1.200,00 €

Subvenció
nominativa
Batucada Shango

Directa

950,00 €

Subvenció
nominativa
Geganters
Grallers

Colla
Directa
i

1.800,00 €
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Subvenció
nominativa
Directa
Associació Ràdio
Sant Fruitós

15.000,00
€

Subvenció
nominativa
Associació
Directa
Espectacle Infantil
Xarxa

4.000,00 €

Subvenció
nominativa
Festival Elles

500,00 €

Directa

Subvenció
nominativa
Associació Brogit
Directa
Difonem Cultura
Sant Fruitós de
Bages

4.360,00 €

Subvenció
nominativa
Riu d’Or

1.000,00 €

Som Directa

Associació
brocanters
col·leccionistes

i Directa

1,00 €

Cicle
música
infants

concerts
clàssica Directa

Premis
Paella

Concurs Concurrència
600,00 €
competitiva

3.000,00 €

Premis
Concurs Concurrència
1.305,00 €
de Pintura Ràpida competitiva
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Subvenció
nominativa
Associació
Directa
Memorial Eduard
Casajoana

Subvenció
nominativa
Fruitosenc

Foment
esportives

FC Directa

7.000,00 €

Subvenció
nominativa Escola Directa
de Futbol

6.000,00 €

Subvenció
nominativa ASFE

Directa

57.000,00
€

Subvenció
nominativa Marxa Directa
pel Terme

2.800,00 €

Subvenció
nominativa
activitats Paidos

AEE Directa

4.200,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Societat Caçadors

4.800,00 €

Subvenció
nominativa
veterans futbol

Directa

350,00 €

Club Directa

350,00 €

Subvenció
nominativa
Hípic
Volta Ciclista

Directa

2.500,00 €

Ajuts
Concurrència
individualitzats
3.000,00 €
competitiva
Beques esportives

Ajuda a famílies amb
Beques esportives
membres en edat
per prevenció risc Directa
d’escolarització en
exclusió social
risc d’exclusió social

5.000,00 €

Pàgina 10 de 94
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: 669SRC9LNZ45Q4GKRLAN34EF3 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 94

Esports

Conveni
Associació
Directa
1.500,00 €
Empresaris
APAES
Fons
de
Concurrència 20.000,00
Dinamització
del reactivació
teixit empresarial i econòmica COVID competitiva
€
del comerç local
19
Conveni
col·laboració
Associació
Comerciants

Promoció
econòmica

de

Directa

2.500,00 €

Conveni
Associació Rutes
Directa
del
Romànic
(Camí Oliba)

525,00 €

Subvenció
nominativa
Directa
Mancomunitat del
Cardener

4.000,00

Subvenció
nominativa Escola Directa
Monsenyor Gibert

750,00 €

Subvenció
nominativa Escola Directa
Pla del Puig

800,00 €

Foment a entitats Subvenció
Ensenyament escolars
d’infantil, nominativa Escola Directa
primària i secundària Paidos

500,00 €

Subvenció
nominativa Ampa Directa
Llar d’infants

650,00 €

Subvenció
nominativa Ampa Directa
Monsenyor Gibert

1.600,00 €
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Turisme

Suport a projectes
educatius

Subvenció
nominativa Ampa Directa
Pla del Puig

900,00 €

Subvenció
nominativa Ampa Directa
Escola Paidos

200,00 €

Subvenció
Directa
nominativa Amical

1.100,00 €

Subvenció
nominativa centre Directa
de recursos TEA

500,00 €

Subvenció suport
servei
de Concurrència
3.835,00 €
menjador escola competitiva
Ajuda a famílies amb bressol municipal
membres en edat
d’escolarització en
risc d’exclusió social Ajut
transport Concurrència
2.500,00 €
batxillerat
competitiva
Beques
escolar

material

Directa

8.000,00 €
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Subvenció
concurrencia
Concurrència
competitiva
1.125,00 €
competitiva
foment
de
la
formació del lleure

Programa ajuda
servei
menjador
Concurrència 43.776,12
escolar alumnes
competitiva
€
barriades (escoles
públiques)

Joventut

Subvencions
Foment activitats de
nominativa Social Directa
lleure juvenils
Lovers

Govern

Òrgans de govern

Seguretat
ciutadana

Actuacions
protecció civil

de

1.000,00 €

Transferència
grups polítics de
l'entitat local

21.521,00
€

Subvenció
nominativa
ADF Directa
Pla del Bages

3.500,00 €

TOTAL

430.312,12
€

Beneficiaris.
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de les persones, associacions o entitats
privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès
social per a promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local en
les següents matèries:











Acció social
Veïnatge
Cultura i Festes
Esports
Comerç/empreses i turisme
Ensenyament
Protecció d’animals
Joventut
Medi ambient
Solidaritat i cooperació
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Ajuda a famílies amb
membres en edat
d’escolarització
residents als nuclis
de població allunyats
del centre escolar



Grups Municipals

Objectius línies de subvenció i programes:
1. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que
promoguin projectes i activitats destinades als ciutadans del municipi.
2. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en
l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’administració local.
3. Facilitar l’accés a la cultura, al lleure, al esport i la salut.
4. El suport als col·lectius especialment necessitats.
5. Reactivació econòmica i social
6. Foment de l’associonisme i creació de noves entitats amb activitats i projectes
destinats als ciutadans del municipi.

Finançament.

Cadascuna les aplicacions pressupostàries estan detallades a l’Annex que s’adjunta.
Procediment per a l’atorgament de subvencions
El marc legal aplicable per a l’atorgament de subvencions serà la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de desplegament, aprovat
per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i, les Bases reguladores de l’ajuntament de
Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats,
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic
local, aprovades pel Ple en dada 13 de abril de 2005(BOP núm. 136-Annex I de
8/6/2005).
El present Pla aposta per la concessió directa de les subvencions. L’article 22.2 de la
Llei 38/2003, LGS, es podran concedir de manera directa:
1. Aquelles previstes nominativament en els pressupost, en els termes recollits en
els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions.
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Els crèdits del Pla de subvencions, inclosos en el capítol 4 del pressupost de
despeses, estan finançats amb recursos propis i en alguns casos amb la participació
amb altres ens (Diputació de Barcelona- Catàleg de Serveis).

2. Aquelles altres subvencions en que s’acrediti raons d’interès públic, social
econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública.
Les subvencions directes es canalitzaran pels òrgans que tinguin atribuïda la
competència per a l’atorgament d’aquest tipus de subvencions, o bé per aquells
òrgans que per delegació també la tinguin atribuïda i s’instrumentalitzaran a la
formalització dels corresponents convenis.
En quant a les de concurrència competitiva previstes en el present Pla, amb caràcter
previ al seu atorgament cada àrea responsable de la matèria objecte de subvenció
elaborarà les bases reguladores de la convocatòria que fixaran els criteris de valoració
de les sol·licituds i la proposta de aprovació de les bases i la convocatòria.
Seguiment i efectes.
Cadascuna de les àrees responsables (equip instructor) de cada matèria objecte de
subvenció, avaluarà els resultats obtinguts amb el programa de subvencions que han
desenvolupat, la seva incidència en l’entorn social on s’han executat i l’ adequació al
nivell de recursos invertits. Així mateix, recollirà les propostes de modificació que es
considerin adients i que aconsellin adoptar noves línies i programes de subvenció per
a la redacció del següent Pla estratègic de subvencions.

L’establiment de les subvencions s’ha de supeditar al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostaria que fixa la Llei d’estabilitat pressupostària, i que per tant les
subvencions consignades en aquest pla per a l’exercici de 2021, així com els recursos
que les financen també es supediten als mateixos objectius.
Període de vigència.
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari i entrarà en
vigor, una vegada sigui aprovat per l’òrgan competent de l’ajuntament i publicat al
Butlletí Oficial de la Província i el pressupost municipal per l’exercici estigui aprovat.

ANNEX I.- PRESSUPOST MUNICIPAL 2021. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
DE DESPESES I IMPORTS DESTINATS A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS.
Org. Pro. Eco. Descripció
16
1721 48924 SUBVENCIO ADF PLA DE BAGES

Crèdits a
actual
3.500,00
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Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

231

33
33
33

231
231
231

33

231

38
33
33

231
231
231

38
33

320
323

38
33

323
323

38
38

324
324

38

324

38

324

38

324

38
38
38

324
324
324

33
32
32
35
32
36

326
330
330
330
330
330

36
36
36
36

330
330
330
330

CONVENI ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC
48000 (CAMI OLIBA)
CONVENI
AMB
ASSOCIACIO
48926 ACOMPANYAMENT AMB EL DOL
48915 COOPERACIO AMB EL TERCER MON
48918 SUBVENCIO NOMINATIVA CARITAS
SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO GENT
48917 GRAN
PROGRAMA AJUDA SERVEI MENJADOR
48003 ESCOLES PUBLIQUES
48000 AJUTS SOCIALS A FAMILIES I PERSONES
48002 AJUTS INDIVIDUALITZATS RESIDENCIA D'AVIS
SUBVENCIÓ
NOMINATIVA
CENTRE
DE
48967 RECURSOS TEA
48006 BEQUES ESCOLARITZACIÓ LLAR INFANTS
SUBV. SUPORT SERVEI MENJADOR ESCOLA
48011 BRESSOL MUNICIPAL
48010 BEQUES MATERIAL ESCOLAR
SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA ESCOLA
48941 PAIDOS
48940 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA PAIDOS
SUBVENCIO
NOMINATIVA
AMPA
LLAR
48937 D'INFANTS
SUBVENCIO
NOMINATIVA
ESCOLA
48935 MONTSENYOR GIBERT
SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA PLA DEL
48936 PUIG
SUBVENCIO
NOMINATIVA
AMPA
48938 MONTSENYOR GIBERT
48939 SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA PLA DEL PUIG
48934 SUBVENCIO NOMINATIVA AMICAL
BEQUES ESPORTIVES PER PREVENCIO DEL
48009 RISC D'EXCLUSIO SOCIAL
48947 SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB HIPIC
48971 SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOM RIU D'OR
48965 SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIAL LOVERS
48960 PREMIS CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
48945 SUBVENCIO NOMINATIVA AEE PAIDOS
SUBVENCIO
NOMINATIVA
SOCIETAT
48946 CAÇADORS
48943 SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA DE FUTBOL
48942 SUBVENCIO NOMINATIVA FC FRUTOSENC
48944 SUBVENCIO NOMINATIVA ASFE

525,00
750,00
1.000,00
1.500,00
20.800,00
43.776,12
60.000,00
60.000,00
500,00
2.500,00
3.835,00
8.000,00
200,00
500,00
650,00
750,00
800,00
800,00
900,00
1.100,00
5.000,00
350,00
1.000,00
1.000,00
1.305,00
4.200,00
4.800,00
6.000,00
7.000,00
57.000,00
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15

334

32

334

17

334

33

334

32
34

334
334

34

334

34
32
32

334
334
334

33

334

31

334

34

334

34

334

34
34

334
334

32

334

32

334

32

334

32

334

32

334

32
15

334
338

32
36
36

338
341
341

SUBVENCIO
NOMINATIVA
ASSOCIACIO
48931 BROCANTERS I COLECCIONISTES
SUBVENCIO NOMINATIVA CLUB DE MUISCA I
48949 LA GUITARRA
SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO RADIO
48951 SANT FRUITOS
SUBVENCIO NOMINATIVA DONES PER SANT
48950 FRUITOS
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ELENC TEATRAL
48948 DELS PASTORETS
48973 SUBVENCIO NOMINATIVA AVV C PADRO
SUBVENCIO
NOMINATIVA
AVV
TORRE
48974 SANMARTI
SUBVENCIO
NOMINATIVA
ENRAMADES
48957 CARRER NOU
48961 SUBVENCIÓ NOMINATIVA BATUCADA SHANGO
48911 SUBVENCIO NOMINATIVA AGRUPACIO CORAL
SUBVENCIO
NOMINATIVA
CONSELL
48959 PARROQUIAL
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOC NIU DE
48958 PETJADES
SUBVENCIO
NOMINATIVA
AVV
LES
48954 BRUCARDES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA AVV TORRUELLA DE
48955 BAIX
SUBVENCIO NOMINATIVA AVV PINEDA DE
48956 BAGES
48953 SUBVENCIO NOMINATIVA AVV LA ROSALEDA
SUBVENCIO NOMINATIVA UNIO MUSICAL DEL
48932 BAGES
SUBVENCIO
NOMINATIVA
COL·LECTIU
48922 RECERCA HISTÒRICA
SUBENCIÓ
CICLE
CONCERTS
MUSICA
48972 CLASSICA INFANTS
SUBVENCIO
NOMINATIVA
ASSOCIACIÓ
48902 ESPECTACLE INFANTIL XARXA
SUBVENCIO
NOMINATIVA
ASSOCIACIÓ
48920 BROGIT DIFONEM CULTURA
SUBVENCIÓ
NOMINATIVA
ASSOCIACIO
48903 MEMORIAL EDUARD CASAJOANA
49001 SUBVENCIO NOMINATIVA FESTIVAL ELLES
SUBVENCIO NOMINATIVA COLLA GEGANTERS
48908 I GRALLERS
48962 SUBVENCIÓ NOMINATIVA VETERANS FUTBOL
48910 SUBVENCIO NOMINATIVA MARXA PEL TERME

1,00
200,00
300,00
350,00
500,00
500,00
500,00
600,00
950,00
1.200,00
1.250,00
1.400,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.800,00
2.200,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.360,00
15.000,00
500,00
1.800,00
350,00
2.800,00
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15

15
15
15
15
33
14

AJUTS
INDIVIDUALITZATS
BEQUES
48001 ESPORTIVES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA MANCOMUNITAT
430 48969 DEL CARDENER
FONS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA COVID430 47903 19
CONVENI
COL.LABORACIO
4314 48907 ASS.COMERCIANTS
SUBVENCIO
NOMINATIVA
ASSOCIACIO
433 48914 D'EMPRESARIS (APAES)
4411 48005 PROGRAMA DE TRANSPORT ALS BARRIS
TRANSFERENCIA
GRUPS
POLITICS
DE
912 48928 L'ENTITAT LOCAL
341

3.000,00
4.000,00
20.000,00
2.500,00
1.500,00
18.864,00
21.521,00
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36

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 15 de març de 2021 (exp. 558/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

2.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
competències delegades. (exp. 111/2021)
Nº

DATA
HORA

20210393
20210394
20210395
20210396

I

i

dels

regidors/es

amb

EXPEDIENT

RESUM

09/03/2021
16:34
09/03/2021
16:38
09/03/2021
16:39

241/2021

09/03/2021
16:43

1552/2019

Comunicació obres adequació nau Carretera
Berga 48 PI Casanova.
Correcció d'errors del Decret 286 escomesa per
clavegueram C/ Colom, 12.
Aprovació del fraccionament de la liquidació
2021/0000000254, en concepte de transmissió
de llicència d'autotaxi.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2, així
com la corresponent factura en relació a
l’execució de les obres contingudes en el projecte
“Zona esportiva a la zona verda del polígon

330/2021
420/2021
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

09/03/2021
16:44

2073/2019

20210398
20210399
20210400

10/03/2021
8:13
10/03/2021
14:39
10/03/2021
18:08

509/2021

20210401
20210402
20210403
20210404

10/03/2021
18:12
10/03/2021
18:36
11/03/2021
13:23
11/03/2021
14:10

549/2021

20210405

11/03/2021
14:25

1324/2020

20210406

11/03/2021
14:31

1367/2016

20210407
20210408
20210409
20210410

11/03/2021
14:33
11/03/2021
15:00
11/03/2021
15:02
11/03/2021
15:03

1801/2020

2021-

11/03/2021

558/2021

1230/2020
1440/2020

66/2021
502/2021
122/2021

490/2021
527/2021
1945/2020

Conformitat documentació aportada per execució
d’enderroc situat al Carrer Major, 17.
Desistiment recurs i neteja vorera restabliments
de la legalitat urbanística obres o actuacions ja
executades sense títol habilitant Avinguda del
Doctor Fleming, 4.
Denúncies de trànsit (2947):
Relació wtp
21010189.
Reclamació de danys a tercers (NAT 35/2020)
tanca Av/Girona.
Aprovació concessió excedència voluntària.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(març/2021)
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1, així
com la corresponent factura en relació a
l’execució de les obres de millora del
clavegueram al polígon industrial Sant Isidre
(fase 3A de l’actuació 2 de l’avanç del pla
director).
Devolució de garantia corresponent al contracte
de les obres contingudes en el Projecte executiu
de la 1a- fase de les obres ordinàries de
reurbanització del carrer Padró.
Aprovació superació període de prova com a
administrativa.
Correcció error convocatòria del Ple ordinari de
11-3-21.
Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria com a agent de policia.
Aprovació
llistat
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data de les
proves del procés selectiu per la creació d'una
borsa de T.S. Arquitectes.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 15Pàgina 20 de 94

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: 669SRC9LNZ45Q4GKRLAN34EF3 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 94

20210397

industrial Riu d’Or: Construcció del nou
skatepark”
Aprovació de les 3a certificacions d’obra i les
corresponents factures núm. 2021/AA00009 i
2021/AA00010 per les obres de construcció d’un
parc infantil a la zona de la Font de la Tolega;
condicionament zona esportiva de Rosaleda fase
6
Aprovació reconeixement antiguitat.

15:04
11/03/2021
16:57
11/03/2021
21:23
11/03/2021
21:25
11/03/2021
21:29
11/03/2021
22:24
11/03/2021
22:28
12/03/2021
11:12

20210419
20210420

12/03/2021
23:40
13/03/2021
11:43

554/2021

20210421
202104221
20210423
20210424
20210425
20210426
20210427
20210428
20210429
20210430
20210431

13/03/2021
11:44
15/03/2021
12:53
15/03/2021
13:06
15/03/2021
13:09
15/03/2021
13:11
15/03/2021
13:12
15/03/2021
13:56
15/03/2021
13:57
15/03/2021
15:28
15/03/2021
15:28
15/03/2021
15:30

267/2021

1

351/2021

3-21.
Compareixença a recurs contenciós administratiu
324/2020 (abreujat) JCA 13.
Llicència per obertura de rasa al C/Pica d'estats,
17.
Expedient 601/2017 - Aprovació cànon bé de
domini públic.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

409/2021

Concessió d'ajudes per material escolar.

483/2021

Concessió del servei de teleassistència.

185/2015

Designació secretari representat municipal
assemblea general 25.03.21 junta compensació
Berga I subsector 2.
OVP Escola La Flama per activitat educativa al
Parc del C/ Valencia
Aprovació
de
les
indemnitzacions
per
l’assistència als membres de la Corporació i
l’assignació mensual als grups municipals
(FEBRER 2021).
Comunicació pintar façana C/ Josep Boixaderas,
30.
Decret sobre baixa del padró d'ofici per inscripció
indeguda.
Aprovació pressupostari a mig termini 2022 2024.

517/2021
435/2021
601/2017

1986/2019

563/2021
587/2021
2101/2020
65/2019

Aprovació desestimació recurs de reposició
accés expedient disciplinari.
Accés a la informació per part de regidor

65/2019

Accés a la informació per part de regidor

570/2021

Denúncies de trànsit (2947) - Relació wtp
21010728.
Benefici fiscal IBI per a famílies monoparentals
2021.
Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.
Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.
Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.

1713/2020
579/2021
579/2021
579/2021

Diligència per fer constar error en menció de normativa derogada
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0411
20210412
20210413
20210414
20210415
20210416
20210417
20210418

20210432
20210433
202104342

15/03/2021
15:30
15/03/2021
15:31
15/03/2021
15:31

579/2021
579/2021
579/2021

Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.
Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.
Aprovació resposta sol·licitud quadrants amb
antelació agent de policia local.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

3.1.
Aprovació convocatòria i bases del procés selectiu per la creació d’una
borsa de treball de treballadores familiars. (exp. 535/2021)

Segon.- Degut a les característiques del servei d’assistència domiciliària es fa del tot
necessari poder tenir una borsa de treball activa per a possibles suplències, per tal de
garantir el servei adequadament.
Tercer.- Vist que des de l’àrea de Recursos Humans s’han creat les bases reguladores
de la convocatòria que s’exposen en el present acord.
Quart.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

ACORDS:

2

Diligència per fer constar la manca de signatura del secretari municipal.
Pàgina 22 de 94
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: 669SRC9LNZ45Q4GKRLAN34EF3 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 94

Primer.- Vist que de l’anterior borsa vigent de treballadors/es familiars, va quedar
deserta i de la penúltima borsa, l’única aspirant que va ser apta, es troba actualment
treballant.

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per
crear una borsa de treball per cobrir possibles baixes, substitucions temporals o
vacants de treballadores familiars, per un termini de dos anys.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals a comptar
des de l’endemà de la publicació d’un anunci informatiu, d’aquesta convocatòria, al
Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta resolució i de les bases al Comitè d’Empresa d’aquest
Ajuntament i comunicar-ho a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria.
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.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’URGÈNCIA DE TREBALLADORES FAMILIARS,
MITJANÇANT EL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE.

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball de treballadores
familiars, mitjançant oposició per torn lliure.
2.- FUNCIONS BÀSIQUES.
Les funcions generals de la plaça són:


Prestar assistència domiciliària a persones en situació de risc social
(disminuïts, gent gran, infants, etc.) i/o dependència.



Realitzar determinats tràmits (gestions burocràtiques, gestió de receptes
mèdiques, etc.) i ajudar als usuaris en les activitats instrumentals de la seva
vida diària (medicacions, controls mèdics, compres, fer el menjar, organització
de les tasques domèstiques, etc.).
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1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.



Ajudar els usuaris en al seva higiene personal i altres activitats bàsiques de la
vida diària on tingui més dificultat. Establir hàbits i ajudar a mantenir-los,
sobretot en casos d’infància i discapacitats.



Tractar amb les famílies dels usuaris per millorar-ne l’atenció integral. Donar
suport a la persona cuidadora.



Ajudar a mantenir l’usuari en el seu medi el màxim possible, així com facilitar la
relació amb el seu entorn, millorant-ne la qualitat de vida.



Coordinar-se i col·laborar amb la treballadora social, així com tenir en compte
les seves indicacions i informar-la de tot allò que sigui d’interès per al
seguiment de les persones beneficiàries del servei.



I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

a) Nacionalitat. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la
Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els
descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels
nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que
vinguin al seu càrrec.
b) Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat de la jubilació forçosa en la data
que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impedeixi el normal exercici de les tasques.
d) Estar en possessió del certificat d’escolaritat, juntament amb un dels Títols
següents (segons estableix el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència
laboral):
-

Títol d’auxiliar d’ajuda a domicili o treballador familiar.
Títol d’auxiliar d’ajuda a domicili i residència assistides.
Títol de Tècnic en atenció socio-sanitària.
Títol d’auxiliar de clínica.
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3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.

En cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent
homologació.
e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per l’exercici de les funcions
públiques ni estar o haver estat separat/ada en ferm, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
f) No trobar-se comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de
les previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
g) Acreditar coneixements de llengua catalana nivell A elemental (B1).
h) Estar en possessió de carnet de conduir (B)
Els aspirants hauran de lliurar dins el termini de presentació d’instàncies còpia
compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de
coneixements de llengua catalana del nivell exigit per la Secretaria de Política
Lingüística.

L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins abans de
l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements de llengua catalana,
aportant davant el Tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació
esmentada.
4.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES.
4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en
el registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents:
a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no
tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la
nacionalitat.
b) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat d)
de la base tercera.
c) “Curriculum vitae” de l’aspirant.
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Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua
catalana exigits hauran de superar una prova específica de coneixements de
llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a
o no apte/a.

Pel que fa a l’acreditació de l’experiència, s’haurà d’aportar contractes amb document
que indiqui data d’inici i de finalització del contracte, juntament amb l’informe de vida
laboral actualitzat.
En cas d’experiència assolida en administracions públiques, es podrà aportar una
certificació emesa per la Secretaria.

d) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada
de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de
llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió (nivell
A elemental (B1). de la secretaria de política lingüística o d’un dels altres
títols, diplomes i certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística, per tal de quedar exempt de la realització de l’exercici
de coneixements de llengua catalana.
e) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el
moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el
cas que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per
prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés
bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en
aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de
lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de
Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer.
4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà
de la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web
municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat
administratiu). En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a
l’Oficina de Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant
correu electrònic (sfb.rrhh@santfruitos.cat), en el mateix dia i, en tot cas, abans no
acabi el termini de presentació d’instàncies.
5.- LLISTA D’ASPIRANTS.
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Els cursos hauran de contenir la durada dels mateixos.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació
dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista d’aspirants
admesos i exclosos, concedint-se un termini de 5 dies per a reclamacions. En
l’esmentada resolució es determinarà la composició del Tribunal i suplents, i el lloc i la
data del començament dels exercicis.
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions, en cas contrari, seran
acceptades o refusades en la resolució de l’Alcaldia en què s’aprovi la llista definitiva, i
que es farà pública de la mateixa manera.
6.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
President/a: La Treballadora social, o suplent en qui delegui.
Vocals: Tres vocals designats per l’Alcaldia, d’entre el personal de l’Ajuntament o
extern, i els seus respectius suplents.
Secretaria: Un/a funcionari/a de la Corporació, o funcionari en qui delegui.

El Tribunal qualificador actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat
del procediment i l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà tots els dubtes que
puguin sorgir en aplicació de les presents bases i prendrà els acords necessaris pel
manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés. El Tribunal no podrà
constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents, i serà necessària la presència del President i del Secretari. Les
decisions seran adoptades per majoria de vots i en cas d’empat resoldrà el vot del
President/a que serà de qualitat.
7.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
El procés selectiu serà per la modalitat d’oposició, i contindrà les següents proves:
7.1.- Prova de coneixement de català.
De caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells/es aspirants que no acreditin
documentalment els coneixements del nivell de català, d’acord amb el que es disposa
a la base 3a de les presents bases. La puntuació serà apte/a o no apte/a, i els
aspirants declarats no aptes seran exclosos del procés selectiu.
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La designació nominal dels membres, que inclourà la dels seus respectius suplents, es
publicarà juntament amb la llista provisional de persones admeses i excloses. Podrà
estar present en el procés de selecció, sense que sigui membre del Tribunal, una
persona representant del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

7.2.- Prova teòrico-pràctica (màxim 20 punts).
Consistirà en la realització d’una prova teòrico-pràctica oral o escrita relacionada amb
les funcions a desenvolupar en la que s’haurà de demostrar les aptituds, coneixements
i habilitats descrites en la base 2.
Aquesta prova és eliminatòria, es valorarà el nivell de coneixement general, la claredat
en l’exposició, la focalització i síntesi, la concreció i la identificació dels elements a
destacar.
Per superar aquesta fase caldrà obtenir com a mínim, 10 punts.
7.3.- Entrevista personal.
El tribunal, si ho creu oportú, realitzarà una entrevista als aspirants, per assegurar la
racionalitat i l’objectivitat del procés (art. 61.5 EBEP) i per avaluar la idoneïtat dels/de
les aspirants per desenvolupar les funcions del lloc de treball.
Aquesta fase no és eliminatòria i la puntuació màxima que es podrà atorgar és de 3
punts.

-

El coneixement de les tasques dels professionals dels equips d’atenció primària
i la pròpia de la treballadora familiar.

-

El coneixement dels recursos socials, i la resta de recursos municipals.

-

Les habilitats socials de l’aspirant.

Els aspirants seran cridats en convocatòria única i la seva falta d’assistència a alguna
de les fases comportarà la seva eliminació del procés de selecció.

8.- QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RELACIÓ DELS ASPIRANTS SELECCIONATS.
La puntuació definitiva per la qual s’ordenaran els aspirants s’obtindrà sumant les
puntuacions obtingudes en la fase de la prova teòrico-pràctica (d’aquells que l’hagin
superat i entrevista (en cas de realitzar-se).
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Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal de selecció sobre
qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència i trajectòria
professional de l’aspirant, el contingut de les proves realitzades i les aptituds del/la
aspirant per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball corresponent a la
plaça. El tribunal qualificador valorarà en els aspirants un perfil focalitzat en les
competències requerides pel lloc de treball, considerant, entre d’altres:

El Tribunal farà pública mitjançant la pàgina web i el tauler d’edictes o pel mitjà que
consideri més adient pel coneixement per part dels aspirants, de la relació d’aspirants
que formen part de la borsa de treball.
9.- FUNCIONAMENT I PUNTUACIÓ DE LA BORSA I RELACIÓ DELS ASPIRANTS.
9.1.- El resultat final de l’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas
d’empat, el Tribunal podrà proposar la realització de proves o entrevistes
complementàries per a resoldre’l.
Aquesta borsa tindrà una durada de dos anys.
9.2.- El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de
puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que
s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de
puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració
d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres
vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a
ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent en l’ordre.
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens
facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es
cridarà al següent candidat de la llista.

Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en
ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona
quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta
persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la
borsa per a activar-s’hi de nou.
Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball,
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
10.- INCIDÈNCIES.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin
originar durant el desenvolupament del procés de selecció.
11.- TAULA D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.
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9.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i
accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no
superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de
l’acta del tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda
en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta.
12.- RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS.
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
4.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

4.1.
Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis i de sistema de seguretat dels edificis
municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (exp. 1650/2016)
Primer. Mitjançant Decret d’Alcaldia 2017-0535 de 8 de maig de 2017, es va adjudicar
a l’empresa Plana Fabrega Seguretat, S.L., amb CIF B-60989233, el contracte de
serveis de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistema
de seguretat dels edificis municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 12 de maig de 2017, i d’acord
amb la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en quatre anys,
prorrogable any per any fins a un màxim de dos anys.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Xavier Onielfa Perez, en
representació de l’empresa Plana Fabrega Seguretat, S.L. (registre d’entrada 2021-ERC-1692) de 5 de març de 2021, en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva
la pròrroga del contracte.
Quart. Atès que el tècnic responsable del contracte, Sr. Aleix Cervantes López,
enginyer municipal indica, amb la signatura de la present proposta d’acord, la seva
conformitat amb la continuïtat del servei contractat i per tant amb l’exercici de la
pròrroga.
Cinquè. La Junta de Govern Local, actua per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
S’ACORDA:
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte dels serveis de manteniment de
les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistema de seguretat dels edificis
municipals de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, sent la finalització d’aquesta
prorroga el 12 de maig de 2022.

-

4.459,04 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920
21200 de 2021.
2.675,42 € (IVA 21% inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920
21200 del 2022.

Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, als serveis tècnics, i a la IntervencióTresoreria municipal.
Quart. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’execució de la citada prorroga,
amb càrrec a la partida 22 920 21200, R.M.I. Edificis i altres construccions, condicionat
pel que fa a l’exercici 2022 a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de
l’exercici corresponent.

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
5.

ÀREA DE CULTURA I FESTES

5.1.
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a fer efectiu el préstec
de l’exposició itinerant “Tota pedra seca fa paret. La pedra seca a Catalunya”.
(exp. 335/2021)
Que l’Ajuntament esta interessat en poder exposar al Museu Municipal i la Biblioteca
pública l’exposició itinerant “Tota pedra seca fa paret. La pedra seca a Catalunya”, de
manera temporal.

Que l’exhibició de la mostra es considera d’interès públic per que la ciutadania la pugui
gaudir i aprendre’n més d’aquest mètode constructiu tan arrelat a Catalunya i al Bages
en particular, i més després del reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a
patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO, el novembre de 2018.
En data 16 de març de 2021 la Tècnica de museu emet informe sobre la conveniència
de sol·licitar que aquesta exposició pugui exhibir-se de manera temporal, entre el
Museu Municipal i la sala temporal de la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages.
FONAMENTS DE DRET
1. Les consideracions que fan referència als antecedents, a la normativa aplicable, a
les actuacions necessàries per portar al terme el conveni, són aquelles que es
reprodueixen en el text del Conveni que és objecte d’aprovació en el present acord.
2. Així mateix, donada la seva naturalesa resulten d’aplicació per les previsions
contingudes als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques catalanes i als articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals. Pel que fa a la publicitat del conveni, article 14 de la Llei
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Que per a sol·licitar-ne el seu préstec caldrà complir els requisits establerts al pacte
segon del conveni i aprovar el conveni per part de l’òrgan de govern de l’Ajuntament.

19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
3. Pel que fa a l’òrgan competent: La Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldessa, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels convenis interadministratius:





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

Per tot l’exposat, i atès que és d’interès municipal participar en el objectius expressat
en el conveni, es proposa a la Regidora de Cultura i Festes, en ús de les
competències que té atribuïdes en la mesura organitzativa novena integrant del
Cartipàs municipal del mandat 2019-2023, en matèries competència de l’Alcaldessa,
aprovades pels decrets esmentats anteriorment, elevi a la Junta de Govern Local, els
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i realitzar els tràmits previs per la
seva signatura.
Segon.-INSTAR a l’alcaldessa per a la signatura del mateix.

Quart.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- PUBLICAR el conveni al portal de transparència un cop sigui formalitzat per
ambdues parts.
Sisè.-Declarar que:
-Aquest acord posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
-Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Tercer.- DECLARAR que el Museu municipal i la Biblioteca tenen la voluntat d’acollir
la mostra de referencia, i que entre ambdues seus, compleixen els requisits tècnics
indicats en l’annex 1 del conveni.

Annex a l’acord.- Minuta del Conveni de col·laboració que s’aprova

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOTA PEDRA FA PARET. LA
PEDRA SECA A CATALUNYA”.
REUNIDES:
D’una part, la senyora M. Àngels Blasco i Rovira, directora general de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, la senyora Àdria Mazcuñan i Claret , alcaldessa de Sant Fruitós de Bages.
ACTUEN:
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
virtut de l’autorització de signatura de la consellera de Cultura de 18 de novembre de
2020;
I la segona en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb CIF
P0821200C d’acord amb el que disposen els articles 53 i 249 i 252 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya en relació amb l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

I. Que, d’acord amb el previst per la Llei 2/93, de 5 de març, de foment i protecció de la
cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural (en endavant DGCPAC), té entre els seus objectius el
foment i el manteniment de la cultura popular i tradicional catalana, la seva difusió i
donar suport a les activitats de dinamització cultural. Per tal de complir amb aquest
objectiu, el Departament de Cultura impulsa, entre altres, projectes expositius de
divulgació i reflexió al voltant de la temàtica de la cultura popular.
II. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la
DGCPAC, ha produït l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya”.
Aquesta exposició s’ha realitzat amb motiu del reconeixement de la tècnica de la pedra
seca com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO, el novembre de
2018. La mostra, eminentment fotogràfica, pretén oferir una panoràmica àmplia sobre
aquest llegat, posant èmfasi en les variants tipològiques més habituals i en la diversitat
territorial. Explica, també, la vigència actual d’aquesta arquitectura, harmònica amb
l’entorn natural i sostenible des de tots els punts de vista.
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EXPOSEN:

III. Que el Departament de Cultura, mitjançant la DGCPAC, està interessat a oferir a
diferents ajuntaments i entitats de Catalunya i fora de Catalunya la possibilitat d’acollir
l’esmentada exposició.
IV. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està interessat a poder acollir
temporalment al seu municipi l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a
Catalunya” i disposa d’un espai expositiu que reuneix les condicions necessàries.
Per tot l’anterior, les dues parts subscriuen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ
que es regirà pels següents
PACTES:
Primer. El Departament de Cultura posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages del dia 26 de maig al 6 de de juliol de 2021, l’exposició “Tota pedra fa paret.
La pedra seca a Catalunya”, (còpia núm. 2 identificada amb etiquetatge vermell ) que
es podrà visitar al ................(lloc, adreça i població on s’exposarà).
Segon. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a dur a terme les
accions i iniciatives necessàries per tal que les condicions en les quals es desenvolupi
l’exposició compleixin els requeriments tècnics establerts en l’annex 1 d’aquest
conveni.
El compliment d’aquestes condicions podrà ser supervisat en qualsevol moment pel
Departament de Cultura.

Quart. El manteniment i neteja del local on s’exposaran les obres i també la vigilància i
neteja de l’exposició correspondran a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Cinquè. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, s’encarregarà de la difusió mediàtica
a nivell local de l’exposició d’acord amb les directrius del Departament de Cultura, els
quals facilitaran els logotips necessaris per a la difusió de l’activitat.
Sisè. El Departament de Cultura es compromet a facilitar el material gràfic de
l’exposició per tal que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pugui realitzar les còpies
oportunes i ésser distribuïdes entre el públic assistent a l’exposició.
Setè. Els materials en préstec han de ser conservats i manipulats en condicions
òptimes per tal de garantir-ne la preservació i la integritat. L’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages serà el responsable que es prenguin totes les precaucions i mesures
de seguretat necessàries.
Vuitè. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’encarregarà de la gestió de la venda
del llibre-catàleg de l’exposició editat pel Departament de Cultura mitjançant l’Àrea
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Tercer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages assumirà, si escau, les despeses de
coordinació del muntatge i desmuntatge, així com l’adequació de l’espai expositiu.
Si es necessita contractar el servei de muntatge i desmuntatge, els costos orientatius
estan indicats a l’annex 1 d’aquest conveni.

Comercial de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de
Catalunya (EADOP d’ara en endavant), entitat responsable de la comercialització de
les publicacions de la Generalitat de Catalunya. La gestió de la venda es farà abans de
la inauguració de l’exposició segons les indicacions de l’Àrea Comercial de l’EADOP.
Les dades de contacte de l’EADOP consten a l’annex 1.
Novè. El Departament de Cultura assumirà les despeses de transport de l’exposició
mitjançant el contracte CU-2020-15 Servei de Transport Departament de Cultura 2020
adjudicat a l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL per al servei integral de mudances i
transports de mercaderies a càrrec de la partida pressupostària CU0200
D/223000100/1210/0000 en el qual s’ha previst les despeses corresponents a la
itinerància d’aquesta exposició.
Desè. L’assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva
celebració i en els transports de concentració i desconcentració serà assumida per la
pòlissa corporativa que el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
té concertada per a exposicions.
Onzè. Són causes d’extinció del conveni:
- La finalització del termini de vigència.
- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
- L’incompliment del conveni.
- La impossibilitat, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions.

Tretzè. Aquest conveni tindrà vigència des de la data de l’última de les signatures
electròniques i amb efectes des del dia de posada a disposició de l’exposició contingut
al pacte primer i fins als deu dies posteriors a la data de finalització de l’exposició al
municipi.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la ciutat de Barcelona, a
la data de l’última de les signatures electròniques.

Pel Departament de Cultura
La directora general de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural

Per l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
L’alcaldessa

Per autorització de la consellera de Cultura, (Resolució de 18
novembre de 2019)
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Dotzè. Les dues parts es comprometen a resoldre de mutu acord entre les parts
qualsevol desacord o discrepància que pogués sorgir en el desenvolupament d’aquest
conveni. O en el seu defecte pels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT
FRUITÓS DE BAGES PER A LA ITINERANCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOTA PEDRA FA
PARET. LA PEDRA SECA A CATALUNYA”.
1. Característiques tècniques de l’exposició
Plafons:
Gràfica. Estructura metàl·lica autoportant + lones amb la impressió gràfica.
•15 unitats de 135 cm d’amplada x 200 cm d’alçària .
• 3 unitats de 135 cm d’amplada x 200 cm d’alçària .
• 2 unitats de 80 cm d’amplada x 200 cm d’alçària .
Peanyes:
Contenidors de pedres construïts amb malla de filferro soldat.
• 7 unitats de 30 cm d’amplada x 100 cm. d’alçària x 30 cm de fondària.
Requeriments de la sala:
• Espai el màxim diàfan possible.
• Superfície recomanada per a l’exposició: 100 m².
• Parets perimetrals pintades (sense restes d’anteriors muntatges).
• Paviment regular.
• L’exposició no té il·luminació pròpia, sinó que s’utilitza la il·luminació de la sala.
• Accés de mercaderies a la sala.
• Petit magatzem per deixar el material de muntatge durant l’estada de l’exposició a la
sala.

2.1 Despeses a càrrec del Departament de Cultura
Depeses variables (1.000 €), en funció de la distància en quilòmetres entre les
diferents poblacions que acullen l’exposició.
Transport i càrrega. Volum a transportar: 7 metres cúbics. Pes aproximat a transportar:
300 kg. Vehicle òptim: Furgoneta amb espai de càrrega diàfan útil mínim de 165 cm
(alt) x 180 cm (ample) x 250 cm (fons).
2.2 Pressupost aproximat per a la itinerància a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages en cas que aquest vulgui utilitzar aquest servei de muntatge i desmuntatge.
Depeses variables:
• Planimetria, muntatge i desmuntatge de l’exposició 650€ a abonar a l’empresa
responsable de la producció de l’exposició, cas que l’Ajuntament estigui interessat en
el servei. En aquest cas cal enviar plànol i fotos de la planta de la sala indicant les
obertures (portes, finestres i accessos).
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2. Pressupost aproximat per a la itinerància

Aquest import és orientatiu i s’ha establert a partir del pressupost facilitat a la
DGCPAC, en el seu dia, per l’empresa contractada responsable de la producció de
l’exposició.
L’import orientatiu dels apartats 2.1 i 2.2 no inclou l’IVA del 21%.
3. Material de difusió
Dades de contacte per a la venda del llibre-catàleg de l’exposició:
Àrea Comercial de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la
Generalitat de Catalunya (EADOP)
Av. de Josep Tarradellas, 20, 08029 Barcelona

Tel: 93 292 54 00
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀREA D’ESPORTS

6.1.
Autorització d’ús d’instal·lació esportiva municipal (pavelló d’esports
municipal). (exp. 593/2021)
Vistes les instàncies presentades pel Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya (cos de bombers - Direcció General de Prevenció i Extinció d‘Incendis i
Salvaments) amb registres d’entrada (2021-E-RC-1893 i 2021-E-RC-1894) de 15 de
març, en la qual es sol·licita poder fer ús del pavelló municipal d’esports per realitzar
unes proves físiques anuals (cursa llançadora) als candidats per a la campanya
forestal, el dilluns 29 de març de 2021, en horari de 9:00 a 14:00 hores.
Els grups seran de 15-16 persones que aniran sempre amb mascareta fins el moment
de córrer. Hi ha haurà 5-6 persones treballant a la prova amb mascareta. Així mateix
es farà ús de gel hidroalcohòlic i no es farà ús dels vestuaris. Serà necessari l’ús de la
megafonia.
1. Consultada la disponibilitat de la instal·lació esportiva a l’entitat gestora, es
manifesta la seva conformitat per cedir la instal·lació el dia i hora sol·licitat.
3. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 15.3.2021, obrant a l’expedient.
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6.

4. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament d'ús instal·lacions
esportives municipals Sant Fruitós de Bages aprovat pel Ple de 12.4.2018 (BOPB de
21 de juny de 2018); i serà d’aplicació l’article 4.1 (exempcions, bonificacions i
reduccions) de l’Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament d’instal·lacions municipal.
Atès es tracta d’una sol·licitud de la Generalitat de Catalunya per a una activitat
vinculada als bombers i regint-nos pels mateixos principis de cooperació, coordinació,
col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat,
subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç
d'assegurar la protecció de les persones i els béns en quan a les relacions
interadministratives indicades a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya i a més a més al ser un
aspecte relacionat amb la seguretat ciutadana, no li serà obligat el pagament de la
taxa per a la utilització privativa del pavelló d’esports municipal.
5. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

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

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

Primer. Autoritzar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya (cos de
Bombers), a fer ús gratuïtament, de la instal·lació esportiva del Pavelló municipal
d’esports, el dilluns 29 de març de 2021 en horari de 9:00 a 14:00 hores, per dur a
terme proves físiques (cursa llançadora).
Així mateix el sol·licitant haurà de complir les següents condicions:







El sol·licitant serà responsable del bon ús de les instal·lacions i de
l’equipament; en cas de causar algun desperfecte haurà de respondre davant
de l’organisme competent del seus actes, segons normativa vigent que sigui
d’aplicació.
L’obertura i tancament de la instal·lació es realitzarà per part del conserge del
pavelló.
Els usuaris de la instal·lació hauran de complir el Reglament d’ús de la
instal·lació esportiva.
Respectar en tot moment les restriccions i mesures relacionades amb la Covid19.
Les portes d’emergència de les instal·lacions hauran d’estar lliures de pas.
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ACORDS:







L’Ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar
de l’organització d’aquesta activitat.
L’organitzador haurà de disposar d’assegurança de Responsabilitat Civil i
caldrà acreditar la seva vigència.
L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil
dels professionals/voluntaris que participin en l’organització i acreditar la seva
vigència.
L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin assegurança
d’accidents- llicència esportiva obligatòria.

Segon. Notificar la present resolució al sol·licitant, a l’ASFE i al conserge del pavelló.
Tercer. Declarar que:

-

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

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1
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).
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
1. Vista la provisió del regidor d’ensenyament de data 15.3.2021, el contingut de la
qual es transcriu “Atès hi ha prevista en el pressupost municipal l’aplicació
pressupostària 38.326.48015 -Ajut transport alumnes batxillerat-, per import de
2.500,00 euros.”
2. En compliment de dita providència, es va procedir per part de la tècnica d’educació
a elaborar les bases que regiran la convocatòria per a l’atorgament dels esmentats
ajuts, les quals s’annexen al present acord.
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
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

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 inicialment les bases i la convocatòria per l’atorgament d’ajuts de
concurrència competitiva pel servei de transport de l’alumnat de Batxillerat, curs 20202021, que s’annexen al present.
Segon. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de vint dies hàbils,
el qual s’anunciarà al BOPB, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes
municipal, i l’expedient podrà ser consultat a la seu electrònica municipal.
Quart. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació,
sense necessitat de cap acord exprés.
Cinquè. Aprovar la despesa per import màxim dels ajuts individuals de 2.500,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 38.326.48015 de l’exercici 2021 (Ajut transport
alumnes batxillerat), condicionat a la seva aprovació definitiva (modificat de crèdit núm.
6/2021).
Sisè. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al de
la informació publica, s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest acord a la seu
electrònica municipal.

Vuitè. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’apartat quart, es
publicarà que s’ha escaigut aquesta aprovació al BOPB, a la seu electrònica municipal
i al tauler d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les
bases al DOGC.
Novè. Publicar l’anunci d’aprovació de la convocatòria al BOPB mitjançant la
publicació de l’extracte 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.
Desè. Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu
coneixement i efectes.
Onzè. 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
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Setè. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.

-

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
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.
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S’omplirà un imprès per cadascun dels alumnes per qui es sol·liciti l’ajut.

5. Lloc de presentació de la sol•licitud.
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 34,05€ (1 zona) i de 67,20€ (2 zones).
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.

Per l’atorgament dels ajuts individuals es tindrà en compte que es compleixin tots els
requisits indicats a l’apartat 2.
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.
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L’ajut serà efectiu des del dia després d’aquesta resolució.

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.
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), 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 mitja 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.
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12. Protecció de dades.
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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.

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 comunicar- ho 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,
IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES
Informació bàsica de protecció de dades
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Els sota signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
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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

Adreça
Codi Postal

Oficina núm.

D.C

C. Corrent o llibreta

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

Pàgina 51 de 94
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: 669SRC9LNZ45Q4GKRLAN34EF3 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 94

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

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA AJUT TRANSPORT ALUMNAT BATXILLERAT
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.
T-CASUAL validades.

* Terminis de justificació per al curs, 15 de juliol de 2021.
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).
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Certificat assistència centre educatiu.

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.

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.
S2
Autorització per utilitzar d’equipaments i espais esportius municipals, per
realitzar activitats esportives, curs 2020-2021 (exp. 343/2021).
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
1.Vista la instància presentada per A.P.U en representació del Club CEFAR (registre
d’entrada 2021-E-RC-1125 de 12 de febrer), en la qual demana poder fer ús
d’instal·lacions esportives municipals per fer activitats de patinatge artístic i hoquei
diferents dies de la setmana.
En data 16 de febrer es va procedir a realitzar requeriment d’esmena deficiències
(registre de sortida 2021-S-RC-825).
En data 6 de març (registre d’entrada 2021-E-RC-1700) A.P.U presenta relació amb
detall d’activitats a realitzar, còpia de la pòlissa de l’assegurança i rebut d’aquesta
vigent.
2. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 17.03.2021, obrant a l’expedient.

Pàgina 53 de 94
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: 669SRC9LNZ45Q4GKRLAN34EF3 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 94

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

3. La petició dels equipaments municipals està subjecte a autorització i pagament de la
taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament d’instal·lacions municipals.
Atès es tracta d’una entitat esportiva sense ànim de lucre, a qui se li pressuposa
menor capacitat econòmica li serà d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus
d’entitats, a qui se’ls aplica una bonificació del 100% de la taxa.
L’activitat que es pretén realitzar no té caire lucratiu i està destinada a la realització de
l’esport en edat escolar.
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
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:

-

PATINATGE ARTÍSTIC (Zona Esportiva C. Lledoner – La Rosaleda)
Dimecres, de 16:45 a 18:00 h.
Divendres, de 16:45 a 18:00 h.
Dissabtes, de 10:00 a 14:00 h.

-

HOQUEI SOBRE RODES (Zona Esportiva C. Lledoner – La Rosaleda)
Dimecres, de 18:30 a 19:45 h.
Divendres, de 18:30 a 19:45 h.
Dimarts, de 18:30 a 19:45 h. (com a dia per recuperar activitats que s’hagin
hagut de suspendre).

-

TENNIS TAULA (Piscina Municipal – sala de pícnic).
Dimarts, de 16:45 a 18:00 h i de 18:15 a 19:30 h (2 grups)
Dissabtes, partits amistosos entre els grups.

Segon. Aprovar d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat
de la taxa; amb el benentès que l’organització haurà de complir les següents
condicions:
-

Respectar en tot moment les restriccions i mesures relacionades amb la
Covid-19.
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Primer. Autoritzar al Club Esportiu i Recreatiu Fruitosenc Àrea La Rosaleda (CEFAR)
a fer ús de les instal·lacions esportives municipals de la piscina municipal (sala
menjador) i dels espais esportius de la Zona Esportiva del Carrer lledoner – La
Rosaleda, els dies i horaris que es detallen a continuació, fins a finals de temporada
2020-2021 (finals de juny):

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

-

L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat
Civil dels professionals/voluntaris que participin en l’organització i acreditar
la seva vigència

-

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

-

Les instal·lacions hauran d’estar sempre disponibles a sol·licitud de
l’Ajuntament, per tal de portar-hi a terme activitats puntuals.

-

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

-

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

-

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

-

Les instal·lacions sol·licitades es faran servir per l’ús esportiu que està
previst.

-

L’obertura i tancament de les instal·lació de la piscina serà a càrrec de les
persones responsables de l’entitat.

-

Les portes d’emergència de les instal·lacions hauran d’estar lliures de pas.

-

No es podrà superar l’aforament màxim de cadascuna de les instal·lacions.

-

En cas s’activin els protocols d’emergència a nivell de PROCICAT caldrà
suspendre l’activitat a l’aire lliure.

Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, i comunicar al Cap de la Policia Local,
per al seu coneixement i efectes.
Quart. Declarar que:
-

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

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.
S3
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de
valoració i tramitació ordinària per la contractació de l’execució de les obres
contingudes en el Document tècnic per la substitució de la gespa del camp de
futbol. (exp. 176/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Primer. Vist el Document tècnic per a la substitució de la gespa artificial del camp de
futbol 11 municipal amb un pressupost d’execució per contracte de 208.308,99 (IVA
inclòs), redactat per el Sr. Xavier Casas Pujol arquitecte tècnic municipal.
Segon. Atès la classificació d’obres ordinàries continguda en l’article 12 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), l’obra definida en el document tècnic correspon a obres de
conservació i manteniment, ja que es tracta d’una actuació de manteniment correctiu
de renovació de la gespa artificial. D’acord amb l’apartat 6 de l’article 37 del ROAS, el
procediment de les obres de conservació i manteniment, és suficient que l’òrgan
competent de la corporació aprovi la documentació tècnica que defineix les obres,
sens perjudici del que disposa l’article 46 (actuacions prèvies de l’execució i direcció
de les obres), en allò que sigui aplicable.
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Sentit de l’acord:

Tercer. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i l’àrea de
serveis tècnics municipals el plecs de clàusules administratives per l’adjudicació del
contracte d’obres, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària
complint els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes
del sector públic, en concret els articles 17, 25, 116, 117, 131 i 137 i següents.
Quart. El pressupost de licitació del contracte ascendeix a la quantia de 172.156,19 €
(IVA exclòs).
Cinquè. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22.342.63234 “Gespa camp futbol”. El finançament d’aquesta actuació
es preveu en el pressupost municipal conforme el següent detall:
-

Aplicació pressupostària: 91300
Denominació: Préstecs llarg termini d’ens de fora sector públic
Import: 208.308,99 €

Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament.

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1), així com
l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, oferta econòmicament
més avantatjosa, pluralitats de criteri de valoració i tramitació ordinària, per a
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres contingudes en el document tècnic
per la substitució de la gespa del camp de futbol, el qual forma part del plec.
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de 172.156,19 € (IVA exclòs), més 36.152,80
€ (IVA 21%) essent un total de 208.308,99 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 22.342.63234 “Gespa camp futbol”.
Tercer. De conformitat amb el punt 2 de la Disposició addicional tercera de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació
dels recursos que han finançar el contracte.
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de
licitació perquè els interessats puguin presentar, durant el termini de 20 dies naturals
les proposicions que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data
de publicació de l’anunci al perfil del contractant.
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
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ACORDS:

-

administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 09:13 hores.”
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.

