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ACTA NÚM. 6/2013 ( 1213.03.012 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
9 D’OCTUBRE DE 2013.  
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 

 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros  
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 20:00 hores del dia dimecres 
9 d’octubre de 2013, prèvia convocatòria 
a tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament , 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari, el Sr. Josep González 
Ballesteros.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT 
EL 9 D’OCTUBRE DE 2013. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

ASSUMPTE Pàgs. LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el dia 18 de setembre de 2013.  

2 00:00:28 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia 
des de la darrera sessió plenària.  

3 00:00:55 

3. Donar compte dels acords de la Junta de 
Govern en sessions ordinària de 2 i 16 de 
setembre de 2013. 

6 00:29:00 

4. Informació de les regidories.  6 00:32:32 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   

5. Modificació de crèdit del pressupost 006/2013 
amb la modalitat de suplement de crèdit i 
transferència de crèdit. 

7 00:44:40 

6. Autorització de compatibilitat per a una segona 
activitat de caràcter públic a personal 
funcionari. 

8 00:47:51 

7. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 24 de 
setembre de 2013 sobre l’aprovació del Marc 
Pressupostari a mig termini, exercicis 2014-
2016. 

11 00:50:25 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

8. Control de subvencions. Justificació del conveni 
subscrit amb l’Associació Memorial Eduard 
Casajuana per la celebració del 19è Festival 
de Música Clàssica. 

18 00:54:07 

9. Aprovació de la modificació del conveni amb el 
Servei Català de la Salut  per la incorporació 
de la Clàusula Addicional Cinquena. 

19 00:55:06 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
10. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 

2013.  
 
Per unanimitat, s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 
de setembre de 2013. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 
11. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 

plenària.  
 

316 12/09/2013 Participació en la convocatòria i tramesa telemàtica de la 
sol·licitud polítiques de dones exercici 2013. 

317 12/09/2013 Concórrer convocatòria subvencions àmbit de joventut. Programa 
PIDCES i dinamitzar joves. 

318 12/09/2013 Pròrroga Pla Local de Joventut per l’exercici 2013. 

319 13/09/2013 Convocatòria sessió ordinària Ple municipal pel dia 18 de 
setembre de 2013. 

320 13/09/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de la quota del 
mes de SETEMBRE 2013 dels alumnes de la llar d’infants 
municipal “Les Oliveres “. 

321 13/09/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de les quotes del 
mes de setembre 2013 per la prestació del servei de la 
Residència d’avis El  lledoner. 

322 13/09/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de la quota del 
material corresponent al primer trimestre del curs 2013/2014 dels 
alumnes de la llar d’infants municipal. 

323 12/09/2013 Convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 16.09.2013. 

324 12/09/2013 Sol·licitud d’incorporació de nota marginal a efectes de la 
terminació d’expedient. Restauració realitat física alterada en sòl 
no urbanitzable. 

325 12/09/2013 Trasllat vehicle. Tractament residual vehicle C-0927-BPJ 

326 12/09/2013 Trasllat vehicle. Tractament residual vehicle B-7307-MX 

327 13/09/2013 Ampliació contracte i jornada de XXXX, auxiliar de geriatria de la 
residència d’avis per una baixa sobrevinguda. 

328 12/09/2013 Sol·licitud de comissió de serveis a l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada d’un caporal de la policia local per a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 

329 16/09/2013 Resolució al·legació expedient sancionador en matèria de trànsit. 
P130666335. 

330 16/09/2013 Aprovació relació d’obligats al pagament de les quotes del mes 
d’AGOST/2013 per la prestació del servei de SAD. 

331 13/09/2013 Resolució d’expedient disciplinari amb referència 2013/379. 
Agent policia local. 

332 16/09/2013 Nomenament com a Cap de la policia local de Sant Fruitós de 
Bages Sr. Alex Finque Rodríguez. 

333 17/09/2013 Informació Jutjat Primera Instància núm. 6 de Manresa respecte 
als motius impedeixen donar compliment a ofici tramés en 
procediment d’execució de títols judicials 634/2013 
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334 17/09/2013 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de les quotes del 
mes de setembre/2013 per la prestació del servei de 
teleassistència. 

335 17/09/2013 Felicitació agent policia local funcionament exemplar com a cap 
accidental. 

336 18/09/2013 Sol·licitud d’una bestreta de XXXX. 

337 18/09/2013 Aprovació despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
de les dietes als membres d’un tribunal qualificador. 

338 18/09/2013 Reconeixement trienni XXXX 

339 18/09/2013 Reconeixement trienni XXXX 

340 16/09/2013 Aprovació serveis extraordinaris del personal i desplaçaments 
juliol i agost 2013. 

341 17/09/2013 Trasllat d’informe sol·licitat pel Síndic de Greuges en expedient 
amb referència Q-05080/2013. 

342 18/09/2013 Participació en la convocatòria i tramesa telemàtica de la 
sol·licitud. Ajuts als projectes de foment de la recollida selectiva 
de la FORM 2013. 

343 18/09/2013 Aprovació despesa nòmina setembre XXXX 

344 19/09/2013 Sol·licitud de comissió de serveis a l’Ajuntament de Moià d’un 
agent de la policia local 

345 19/09/2013 Recurs de reposició interposat per l’Institut Català del Sòl contra 
l’acord 5.1 de la Junta de Govern Local de 29.07.2013 

346 19/09/2013 Sol·licitud realitzada per la portaveu del grup municipal de CiU 
relatiu a l’expedient d’aprovació de l’extinció de mutu acord del 
contracte de lloguer del Teatre Casal Cultura. 

347 19/09/2013 Requeriment per a la subsanació del projecte d’obres de reducció 
de riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc urbà 
de Sant Fruitós de Bages. 

348 20/09/2013 Concórrer a la convocatòria del SOC  subvenció actuacions de 
foment de l’ocupació mitjançant programes de col·laboració 
social amb persones perceptores de prestacions d’atur. 

349 23/09/2013 Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres contingudes 
en el document tècnic anomenat adequació d’espai interior d’illa 
al barri de la Natura. 

350 20/09/2013 Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments expedient 261/2013 de relació de factures. 

351 23/09/2013 Reconeixement trienni treballadora XXXX 

352 23/09/2013 Reconeixement trienni XXXX 

353 23/09/2013 Reconeixement trienni treballadora XXXX. 

354 23/09/2013 Trasllat de vehicle al centre autoritzat. Tractament residual del 
vehicle B-8963-UX. 

 

355 23/09/2013 Concurrència a la convocatòria de la subvenció per a la 
realització del Programa mixt Treball i Formació. 

356 23/09/2013 Autorització ús aula escola de música a l’agrupació coral. 
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357 24/09/2013 Autorització ús porxo parc del parc C/ Joan XXIII, per celebració 
aniversari botiga Silohuet Moda. 

358 24/09/2013 Autorització ús plaça de l’Església celebració aniversari Museu. 

359 25/09/2013 Autorització ús zona verda parc infantil de Pineda per celebració 
d’aniversari. 

360 25/09/2013 Resolució al·legacions expedient sancionador en matèria de 
trànsit (P130702633) 

361 25/09/2013 Resolució al·legacions expedient sancionador en matèria de 
trànsit (P130721281) 

362 25/09/2013 Llicència d’obra menor per reparació revestiment i balcons 
2013/67 

363 25/09/2013 Llicència d’obra menor per repassar escaire d’un balcó 2013/78 

364 24/09/2013 Elaboració del Marc Pressupostari a mig termini (exercicis 2014-
2016) 

365 26/09/2013 Esmena errors sol·licitud subvenció col·laboració social 

366 26/09/2013 Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes de 
setembre 2013. 

367 26/09/2013 Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions 
pagades per bestretes de caixa fixa durant els mesos de juny a 
agost 2013. 

368 26/09/2013 Cessament XXXX com agent policia local per finalització període 
nomenament. 

369 26/09/2013 Cessament XXXX com agent policia local per finalització període 
nomenament. 

370 26/09/2013 Cessament XXXX com agent policia local per finalització període 
nomenament. 

371 27/09/2013 Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social. 

372 27/09/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments expedient núm. 264/2013 

373 26/09/2013 Aprovació convocatòria i bases procés selectiu educador/a social 
fins reincorporació titular. 

374 27/09/2013 Convocatòria Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 03.10.2013. 

375 27/09/2013 Convocatòria Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania pel 
dia 03.10.2013. 

376 26/09/2013 Contractació del XXXX per a reactivar el projecte de l’Aula 
socioeducativa. 

377 27/09/2013 Subsanació d’error i suspensió de procediment sancionador 
respecte a fets sotmesos a la jurisdicció penal. Tinença 
d’animals. 

 

378 27/09/2013 Suspensió de procediment respecte a fets sotmesos a la 
jurisdicció penal. Tinença d’animals. 

379 27/09/2013 Resolució de procediment sancionador en matèria de tinença 
d’animals 2013/466. 
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380 30/09/2013 Regularització de l’aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de setembre 2013 

381 01/10/2013 Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la prestació del 
servei de teleassistència. 

382 02/10/2013 Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la prestació del 
servei d’atenció domiciliària (SAD) 

383 02/10/2013 Ús parc infantil Rosaleda per celebració aniversari. 

384 30/09/2013 Expedient ocupació via pública mitjançant instal·lació de 
terrasses de bars i restaurants. Bar dit i fet. 

385 02/10/2013 Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit 
sobre les remeses de la Diputació de Barcelona núm. 13040456 i 
13042919. 

386 02/10/2013 Resolució recurs administratiu formulat respecte a silenci 
administratiu en matèria de despeses per desplaçament per 
assistència a activitats de formació bàsica d ela policia local com 
a part del seu procés selectiu. 

387 02/10/2013 Aprovació del reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents als lloguers de locals que ocupen 
diferents serveis municipals octubre 2013. 

388 03/10/2013 Emplaçament i reclamació d’expedient respecte a resolució 
dictada per l’Organisme de Gestió Tributària. Recurs contenciós 
administratiu núm. 305/2013 interposat per Autopista Terrassa-
Manresa AUTEMA. 

389 03/10/2013 Autorització d’ocupació temporal del domini públic. Instal·lació 
punt informatiu. 

390 03/10/2013 Acceptació i tramesa telemàtica de proposta provisional de 
concessió. Subvenció per a la programació estable d’activitats 
culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música. 

391 03/10/2013 Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local (7 
d’octubre de 2013). 

 
El ple en pren coneixement.  
 
 
12. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 2 

i 16 de setembre de 2013. 
 

El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 

corresponents a les sessions ordinàries de 2 i 16 de setembre de 2013. 

 
 
13. Informació de les regidories.  
 
El ple en pren coneixement.  
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CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

14. Modificació de crèdit del pressupost 006/2013 amb la modalitat de 
suplement de crèdit i transferència de crèdit. 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2013, aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 28 de gener de 2013 i definitivament en data 22 de 
febrer de 2013, hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de més 
consignació, per donar cobertura a un augment de la despesa en determinades 
aplicacions dels capítols 6 i 9 com a conseqüència de la previsió de noves inversions i 
de la voluntat d’amortitzar crèdit pendent. L’augment de despesa en les aplicacions del 
capítol 6 es veuran finançades amb disminucions del mateix capítol i l’augment dels 
crèdits del capítol 9  es veuran finançats mitjançant Romanent de Tresoreria.  
 
Segon.- Atesa la memòria i l’annex a la memòria justificativa presentada pel Regidor 
d’Hisenda que s’incorpora al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe i els annexos emesos per la Intervenció municipal en relació 
amb l’expedient de modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las 
Hisendes Locals. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 006/2013 en la 
modalitat de suplement de crèdit i de transferència de crèdit. El resum de la 
modificació és el següent: 
 
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE  DESPESES: 375.000,00 Euros 
 

 
 
 
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 375.000,00 Euros 
 

APLICACIO DENOMINACIO IMPORT (€)

14 920 63502 MOBILIARI DIVERS AJUNTAMENT 3.000,00 

23 151 63301 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS DIVERSOS BRIGADA 1.000,00 

23 151 63501 MOBILIARI URBA 2.000,00 

23 155 61901 SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL 8.000,00 

23 179 60944 ESCORCELLS PAVIMENT URBA 1.000,00 

23 920 63200 MILLORES I ADEQUACIO EDIFICS MUNICIPALS 5.000,00 

23 342 63304 ISTALACIO DIPOSIT ACS ALS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL 8.000,00 

22 342 62304 INSTAL·LACIO SISTEMA TERMIC DE BIOMASSA AL PAVELLO (PEE) -28.000,00 

32 011 91300 AMORTITZACIO PRESTECS A MIG I LLARG TERMINI D'ENS DE FORA EL S.P. 375.000,00 
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Segon. Que l’expedient es formalitza segons detall dels annexos I i II, que es 
resumeixen en el punt anterior. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
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. 

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 

PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 

 
15. Autorització de compatibilitat per a una segona activitat de caràcter 

públic a personal funcionari. 
 

 Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat pública 
de XXXX, Tècnic de l’Arxiu municipal  

 
Primer. Atès que XXXX, Tècnic de l’arxiu, ha presentat instància, amb data 24-09-13 
amb número de registre 3637, en la qual sol·licita que li sigui autoritzada la 
compatibilitat d’una segona activitat pública en règim laboral, per a desenvolupar les 
tasques de Tècnic Mig de Bibliologia a la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, amb una jornada de 11,5 hores setmanals per cobrir una 
reducció de jornada.  
 
Segon.  Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 

- Llei 53/1984 , de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del Personal de les 
Administracions Públiques.  

- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei 
de l’ Administració de la Generalitat 

APLICACIO DENOMINACIO IMPORT (€)

87000 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 375.000,00 
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- Decret 214/1990, de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

- Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Tercer. Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determina que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat pública de 
Tècnic Mig de Bibliologia per a la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de la 
Diputació de Barcelona, a temps parcial (12.30 hores setmanals) a la XXXX amb D.N.I. 
39383139D, que ocupa el lloc de treball de Tècnic de l’arxiu municipal.  
 
Segon. L’activitat declarada compatible al punt anterior del present acord haurà 
d’ajustar-se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i el Decret 214/1990de de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals; i que per tant haurà de respectar les següents limitacions: 
 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la 
sol·licitud presentada (registre 3637 de data 24-09-13). 

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

 
Tercer. La XXXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada per al 
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
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 Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat pública 
del XXXX, Enginyer municipal.  

 
Primer. Atès que el XXXX ha presentat instància, en data 5-09-13 amb número de 
registre 3400, en la qual sol·licita l’autorització, per el desenvolupament d’una segona 
activitat pública, a l’Ajuntament de Moià com a enginyer municipal vinculat com 
funcionari interí a temps parcial (10,67%), per a la realització de les tasques 
d’assessorament tècnic d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 
d’incompatibilitats. 
 
Segon.  Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 

- Llei 53/1984 , de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del Personal de les 
Administracions Públiques.  

- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei 
de l’ Administració de la Generalitat 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

- Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Tercer. Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determina que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat pública 
d’Enginyer municipal a l’Ajuntament de Moià, a temps parcial (una jornada del 
10,67%), al XXXX amb D.N.I. 40561365Z, que ocupa el lloc de treball d’Enginyer 
municipal en aquesta Corporació.  
 
Segon. L’activitat declarada compatible al punt anterior del present acord haurà 
d’ajustar-se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i el Decret 214/1990de de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals; i que per tant haurà de respectar les següents limitacions: 
 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la 
sol·licitud presentada (registre 3400 de data 5-09-13). 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització s’haurà de desenvolupar fora  de 
l’horari establert pel lloc de treball en aquesta Corporació, així com les 
possibles modificacions que en aquest pugui produir-se. En cap cas no 
impedirà l’estricte compliment de l’horari i la jornada de treball, ni les 
funcions que té assignades la persona autoritzada. 
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Tercer. El XXXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada per al 
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 

 
16. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 24 de setembre de 2013 sobre 

l’aprovació del Marc Pressupostari a mig termini, exercicis 2014-2016. 
 

Primer.- D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte de l’elaboració 
del Marc Pressupostari a mig termini. 
 
Segon.- D’acord amb el que disposa l’article 6 de l’Ordre HAP /2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, entre ells l’elaboració del marc pressupostari 
a mig termini. 
 
Tercer.- Vist l’informe d’Intervenció que acompanya el decret de 24 de setembre de 
2013, sobre l’elaboració del Marc Pressupostari a mig termini (exercicis 2014-2016). 
 
Quart.- Atès que en data 26 de setembre es va fer l’enviament del Marc Pressupostari 
a mig termini, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb signatura electrònica. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 24 de setembre del 2013 i donar compte 
de la tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de l’elaboració del Marc Pressupostari 
a mig termini (exercicis 2014-2016). 
 
ANNEX. DECRET D’ALCALDIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2013. 
 
DEPARTAMENT: INTERVENCIÓ 
PROCEDIMENT: 
Número: 2013/519 
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Nom: Aprovació l’elaboració del Marc Pressupostari a mig termini (exercicis 2014-
2016). 
 
 
 
DECRET D'ALCALDIA 
De data 24 de setembre de 2013, sobre l’elaboració del Marc Pressupostari a mig 
termini (exercicis 2014-2016). 
 
Primer.- Les administracions públiques elaboraran un Marc Pressupostari a mitjà 
termini en el qual s’emmarcarà l’elaboració deis seus pressupostos anuals a través del 
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic. 
 
Segon.- El Marc Pressupostari a mig termini ha de ser aprovat pel Ple, i s'ha de 
remetre per l’entitat local al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques , per via 
telemàtica i amb signatura electrònica. No obstant , l’aplicació per l’enviament 
d'aquesta informació no va ser operativa fins ben entrat el mes de setembre i en el 
moment de celebració del Ple, dit Marc Pressupostari no estava elaborat. 
 
Tercer.- Atès allò disposat en l’article 21 1f) de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local i concordant amb l’article 53.1 g) del Decret legislatiu 2/2003 
de 28 d'abril per el qual s'aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, respecte de la gestió econòmica. 
 
Quart.- Vist l’informe d'lntervenció que s'acompanya a l’expedient. 
 
DECRETO 
 
Primer.- Aprovar el Marc Pressupostari a mig termini pels exercicis 2014-2016 d'acord 
amb els quadres annexos al present Decret. 
 
Segon .- Aprovar la remissió dels mateixos al Ministeri d'Hisenda i Administracions  
Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans deis dia 1 d'octubre de 
2013. 
 
Tercer.- Donar a compte al Ple de l’enviament de dit Marc Pressupostari a mig termini 
pels exercicis 2014-2016, en la primera cessió que es celebri. 
 
Quart.- Donar compte a la Intervenció-tresoreria d'aquest Ajuntament del present 
Decret. 
 
Cinque.- Declarar que: 
 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a Dret 

 
Ho mana i signa í'Alcalde, davant meu, el Vicesecretari que ho certifico.  
Sant Fruitós de Bages , a 24 de setembre de 2013. 
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 

PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 

 
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
17. Control de subvencions. Justificació del conveni subscrit amb 

l’Associació Memorial Eduard Casajuana per la celebració del 19è Festival 
de Música Clàssica. 

 
Primer. L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat Associació Cultural Memorial 
Eduard Casajoana van subscriure en data 16.5.2013, conveni de col·laboració per a 
l’organització del XIX Festival de Música Clàssica “Memorial Eduard Casajoana” 2013. 
 
Segon. En data 19.9.2013 (RE 2013/3569) s’ha rebut a l’ajuntament escrit de XXXX 
com a tresorer de l’Associació Cultural Memorial Eduard Casajoana, al qual 
s’acompanya la justificació econòmica de les despeses i ingressos obtinguts amb 
motiu de la celebració de l’esmentat memorial. 
 
Tercer. Vist l’establert en el conveni de col·laboració subscrit entre l’ajuntament i 
l’entitat Associació Cultural Memorial Eduard Casajoana i l’establert en la normativa 
reguladora de les subvencions aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 13.4.2005 
(BOP núm. 136, de 8.6.2005). 
 
Quart. Atès que la documentació presentada ha estat objecte d’informe del tècnic de 
cultura de data 23.9.2013, obrant a l’expedient. 
 
La regidoria de cultura proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Personals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Donar per justificada la subvenció atorgada a l’entitat Associació Cultural 
Memorial Eduard Casajoana – Festival Música Clàssica, per un import de 9.000,00 € 
en virtut de l’acord de Ple de 10.4.2013, de conformitat amb els justificants de 
despeses que s’acompanyen a la present proposta a tots els efectes legals. 
 
Segon.  Aprovar el pagament de la quantitat de 1.800,00 €, corresponent al segon 
termini, prevista al pacte II.a) del conveni subscrit en data 16.5.2013, entre 
l’ajuntament i l’entitat Assoc. Cultural Memorial Eduard Casajoana. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a l’entitat sol·licitant i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria per procedir al pagament de la subvenció. 
 
Quart. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 

 
18. Aprovació de la modificació del conveni amb el Servei Català de la Salut  

per la incorporació de la Clàusula Addicional Cinquena. 
 
Primer.- En data 1 de gener de 2009 es va subscriure el  Conveni entre el Servei 
Català de la Salut i l’Ajuntament per a la prestació d’assistència sanitària de cobertura 
pública al consultori municipal pels anys 2009-2014. L’esmentat Conveni té per objecte 
la contraprestació econòmica que percep l’Ajuntament per les despeses corrents  de 
funcionament i manteniment del consultori municipal a disposició de CatSalut. 
 
Segon.- Vist l’escrit tramès per correu electrònic de 23.09.2013 pel Servei Català de la 
Salut, que s’acompanya de la clàusula addicional núm. 5, que contempla la 
contraprestació econòmica a percebre per l’Ajuntament  i la forma de pagament de la 
mateixa, per al període  1 de gener - 31 de desembre de 2013. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Serveis a la 
Ciutadania, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del Conveni subscrit en data 1 de gener 2009 entre 
l’Ajuntament i el  Servei Català de la Salut, en el sentint d’afegir la clàusula addicional 
cinquena, la qual s’adjunta, que fixa la contraprestació econòmica a percebre per 
l’Ajuntament per al període 1 de gener-31 de desembre 2013, en les quanties  màxima 
anual de 19.527,98 € ( trimestral de 4.882,00 €) i el sistema de pagament  i justificació. 
 
Segon.- Comunicar els anteriors al Servei Català de la Salut amb tramesa de la 
clàusula addiciona cinquena signada per l’alcaldia,  i a la Intervenció i Tresoreria 
municipal, per al seu coneixement i efectes.  
 
Tercer.- Significar que:  
 

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

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan titular legal de 
la competència en el termini d’un mes. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.   
 
ANNEX. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUENA.  
 
Codi conveni: 674724109 
Entre l'entitat : Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Servei Català de la 
Salut,  CatSalut). 
Data del conveni: 1 de gener de 2009 
Nom de l'entitat i NIF: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ; P0821200C 
Línia Assistencial: ASSISTÈNCIA EXTRAHOSPITALÀRIA 
Objecte: Atenció primària en consultori municipal 
Partida pressupostaria: 0/251000900/4110/0000 
Nom i codi Unitat Proveïdor : Consultori Local de Sant Fruitós de Bages; 05525 
Període Clàusula: De l' 1 de gener de 2013 al31 de desembre de 2013 
 
2. ACTlVITAT 
Donar suport amb els mitjans corresponents a l’atenció sanitària d'atenció primària. 
L'Ajuntament s'ha de fer càrrec de les despeses corrents de funcionament i 
manteniment del centre (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...). 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
Import màxim període clàusula: 19.527,98 € 
Import trimestral: 4.882,00 € 
 
4. FACTURACIÓ 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’entitat presti es tara d'acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de 
la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 
 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d'acord amb les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. 
 
Les factures s'hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè 
dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses 
ocasionades pels conceptes que s'indiquen al punt 2. Activitat. 
 
5.INFORMACIÓ • DOCUMENTACIÓ 
A final de l’exercici, l'Ajuntament presentarà junt a la factura de desembre un certificat 
de les despeses suportades durant tot l’exercici. 
 
La regió sanitària procedirà a realitzar una regularització detraient de l’import total 
anual tramitat per al seu pagament, l'import no justificat. 
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No es procedirà a cap regularització si l’import justificat és igual o superior a l’import 
tramitat per al seu pagament. 
 
El CatSalut, mitjançant la regió sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
6. RATIFICACIÓ 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan 
en el director del Servei, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
7. LLOC, DATA I SIGNATURA 
I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat a Barcelona, el dia 19 
de agost de 2013. 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias 
Director del Servei Català de la Salut 
 

Joan Carles Batanés Subirana 
Alcalde President de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 
 

 
Sant Fruitós de Bages, 4 d’octubre de 2013 
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha assumptes a tractar en aquest punt de l’ordre del dia.  
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia  per no haver estat sotmès a 

informe preceptiu de la Comissió Informativa corresponent, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 22 del ROM, i 82.3 del ROF, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, per raons d’urgència, entrar en el coneixement, debat i votació de l’assumpte 

següent : 

VOTACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA : FOU APROVADA PER UNANIMITAT 

DELS 13 REGIDORS PRESENTS. 

Canvi d’ubicació en la celebració de les sessions dels òrgans colegiats durant la 

semana del 4 al 8 de novembre de 2013, a resultes de la celebració d’una 

auditoria. 
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Primer. Atès que s’ha de disposar de la Sala de plens de l’ajuntament per la de la 

consultora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. a efectes de realitzar una auditoria 

sobre el compte de liquidació de la Junta de Compensació del sector El Grau, 

encarregada per l’ajuntament i finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona.  

 

S’ACORDA: 

 

Primer. – Habilitar la sala de regidors situada a la planta soterrani de l’Ajuntament per 

al desenvolupament de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Comissions 

informatives que tingui lloc la setmana del 4 al 8 de novembre de 2013.   

 

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 

 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 20:58 hores del dia 9 d’octubre de 2013.  
 
Dono fe,        
 
 
 
El Secretari       
Josep González Ballesteros    
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