AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 11/2014 ( 1213.03.011 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
9 DE JULIOL DE 2014

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 )
Sr. Xavier Sagués i Tañà

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, 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.
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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
ALTRES ASSISTENTS :
Sra. Gemma Bau Puig, interventora
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT
EL 9 DE JULIOL DE 2014
ORDRE DEL DIA
ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària d’11 de juny de 2014
CONTROL DE L’ACCIÓ DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern en sessió
ordinària de 2 de juny de 2014
4. Donar compte específic del
decret núm. 2014-0435, d’1 de
juliol de 2014, d’aprovació de la
liquidació del pressupost de
l’exercici 2013.
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
5. Ordenança
administració
electrònica
i
transparència,
accés a la informació i
reutilització : inici de l’expedient
i constitució de comissió
d’estudi
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Ordenança de guals per entrada
i sortida de vehicles : inici de
l’expedient i constitució de
comissió d’estudi
7. Ordenança
d’intervenció
municipal
ambiental,
de
seguretat i de salut pública : inici
d'expedient per modificació
d'ordenança
8. Aprovació definitiva del conveni
de col·laboració per a la millora i
dinamització de l’activitat de
l’aeròdrom de Sant Fruitós de
Bages.

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:01:36

847/2014

3

46/2014

3

00:02:06

839/2014

10

00:11:16

1040/2014

10

00:25:11

1006/2014

14

00:35:43

980/2014

16

00:38:19

1011/2014

17

00:44:40

373/2014

23

00:47:16
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. Aprovació de les festes locals
del municipi de Sant Fruitós de
Bages per l’any 2015
10. Reglament
d’ús
i
funcionament de la Biblioteca
municipal de Sant Fruitós de
Bages : inici de l'expedient i
constitució de comissió d'estudi
11. Resolució d’al·legacions i
aprovació
definitiva
dels
reglaments de residència i
centre de dia
PRECS I PREGUNTES

952/2014

40

1026/2014

01:42:47

01:44:11
41

264/2014

No es
formulen

43

84

01:47:06

-

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària d’11 de juny de 2014
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària.
2014-0364

6/6/14

919/2014

Compareixença i formalització d'oposició al recurs
d’apel•lació interposat per la representació de
Puentes y Calzadas Infraestructuras, SL, contra la
sentencia número 77/2014 de 06/03/2014 en recurs
300/2010 (recurs ordinari) JCA 2
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2014-0365

6/6/14

847/2014

2014-0366

9/6/14

413/2014

2014-0367

9/6/14

892/2014

2014-0368

9/6/14

820/2014

2014-0369

9/6/14

35/2012

2014-0370

10/6/14

2010.01.02

2014-0371

11/6/14

160/2014

2014-0372

11/6/14

944/2014

2014-0373

11/6/14

1046/2013

2014-0374

12/6/14

810/2014

2014-0375

12/6/14

517/2014

2014-0376

13/6/14

640/2014

Convocatòria de la sessió ordinària del ple municipal
a celebrar el dia 11 de juny de 2014
Requeriment documentació preceptiva, prèvia a
l’adjudicació del contracte pel servei integral de
manteniment correctiu i preventiu, amb garantia total,
dels ascensors i aparells elevadors.
Canvi d'horari i de funcions del Sr. XXX, Oficial 2ª
Instal·lacions esportives, durant període obertura de
les piscines municipals.
Comissió de serveis amb agent de l'Ajuntament de
Súria, XXX
Aprovació de la factura parcial (30% restant) dels
honoraris pels documents lliurats en relació al projecte
d’urbanització de la UA16A La Serreta, i projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de
la Serreta.
Reconeixement d’obligació i l’ordenació de pagament
corresponent a les certificacions 17 (última i liquidació
2) de les obres del modificat de les instal•lacions del
Projecte d’execució de la Biblioteca i arxiu municipal i
espais exteriors.
Ampliació del personal municipal amb responsabilitats
en la gestió del padró municipal d’habitants
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/34
Aprovació de la factura i certificació derivada del
contracte per les obres de reparació i reforma de la
instal•lació semafòrica de la Carretera de Santpedor
(BV-4501) a Pineda de Bages.
Autorització de la comissió de serveis d’un funcionari
a l’ Ajuntament Cardona (
lloc treball tècnic
administració especial adscrit Àrea Intervenció i
Tresoreria ) i nomenament interí fins a la realització
del procés selectiu
Aprovació de la Instrucció per a l’establiment de
procediments normalitzats de treball de la Policia
Local ( PNT 01/2014, PNT 02/2014 i PNT 03/2014 )
Substitució per causa d'abstenció, de la Sra. Mercè
Casals Martinez en la mesa de contractació per
l'adjudicació de la gestió del bar del pavelló i bar del
camp de futbol municipals 1

1

El present decret núm. 2014-0376, de 13 de juny de 2014, ha estat rebutjat pel Vicesecretari per no
resultar procedent la seva signatura, atès que en el moment de fer-la efectiva, el Secretari ja no es
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2014-0377

13/6/14

971/2014

2014-0378

13/6/14

876/2014

2014-0379

13/6/14

640/2014

2014-0380

13/6/14

922/2014

2014-0381

13/6/14

972/2014

2014-0382

13/6/14

866/2013

2014-0383

13/6/14

920/2014

2014-0384

16/6/14

21/2014

2014-0385

16/6/14

1080/2013

2014-0386

16/6/14

20/2014

2014-0387

18/6/14

876/2014

2014-0388

18/6/14

985/2014

2014-0389

18/6/14

874/2014

2014-0390

18/6/14

744/2014

Aprovació de les indemnitzacions per assistència dels
membres de la corporació, mes maig/2014
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 16 de juny de 2014
Substitució de la vocal de la mesa de contractació,
Sra. Mercè Casals Martínez, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió
Autorització de bestretes de caixa fixa mesos abril i
maig 2014
Contractació conserges piscines municipals 2014 per
la temporada d’estiu
Modificació del quadre de responsables en la
tramitació d'expedients (6)
Delegació de la signatura del Secretari en funcionaris
per a certificats i altres documents que donin
constància de dades de padrons fiscals
Aprovació de la justificació del conveni amb Fundació
La Xarxa d’espectacles infantils i juvenils 2013 i
ordenació pagament.
Aprovació de la justificació del conveni amb la Colla
de Geganters i Grallers de Sant Fruitós 2013 i
ordenació de pagament.
Aprovació de la justificació del conveni amb
l’Agrupació Coral Sant Fruitós 2013 i ordenació de
pagament.
Correcció d'errors en el decret 2014-0378 (numeració
d'assumptes inclosos a l'ordre del dia de la JGL de
16/06/2014)
Llicència Ambiental (revisió per restabliment de
legalitat) - activitat de reciclatge i recuperació de
ferralla i descontaminació i emmagatzematge de
vehicles fora d'ús (mercantil Hermanos PratGinestós
SA)
: actuacions prèvies per determinar la
procedència d'exercir accions adreçades a la revisió
per restabliment de la legalitat en relació a
autorització ambiental
Aprovació de certificació 4 i de la factura corresponent
de les obres contingudes en el Projecte d’urbanització
del polígon d’actuació urbanística Les Escoles
Aprovació de la factura derivada del contracte menor
pel subministrament d’expositors per a la sala
polivalent de la biblioteca i arxiu municipal

trobava absent. Aquest decret es va substituir pel decret núm. 2014-0379, de 13 de juny de 2014, el qual
fou signat pel Secretari.
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2014-0391

18/6/14

2013/677

2014-0392

18/6/14

457/2014

2014-0393

19/6/14

989/2014

2014-0394

20/6/14

664/2013

2014-0395

20/6/14

994/2014

2014-0396

20/6/14

006/2006

2014-0397

20/6/14

986/2014

2014-0398

20/6/14

974/2014

2014-0399

20/6/14

979/2014

2014-0400

20/6/14

901/2014

2014-0401

20/6/14

902/2014

Aprovació de la factura pel contracte de
subministrament i instal•lació de sistema anti-furt
RFID de la nova Biblioteca municipal de Sant Fruitós
de Bages.
Decret desestimant el recurs de reposició interposat
contra l'aprovació definitiva projecte urbanització UA
5, Jardí de La Sagrera i projecte d'obres anticipades
urbanització carrer Barcelona, entre els carrers Jaume
Balmes i l’avinguda Dr Fleming.
Concórrer a la subvenció ordenada per l’Ordre
EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa de Treball i Formació
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de
la renda mínima d’inserció i s’obre la convocatòria per
a l’any 2014 destinada a entitats locals i entitats sense
ànim de lucre.
Aprovació
de
factures
pel
contracte
de
subministrament de mobiliari i equipament per la nova
biblioteca municipal. ( núm. 14/962 i 14/965 )
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/35
Aprovació de del reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments per la factura de novembre
de la direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut
i control de qualitat de construcció de la biblioteca i
arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors. (
SGS )
Aprovació de la despesa de la nòmina i paga extra ,
juny 2014
Autorització d’ús de les instal.lacions de l’escola
Monsenyor Gibert per estades esportives del mes de
juny 2014
Contractació d'una Treballadora Familiar en
substitució de les titulars durant el període en que
aquestes gaudeixin de les vacances d'estiu 2014.
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
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2014-0402

20/6/14

903/2014

2014-0403

20/6/14

905/2014

2014-0404

20/6/14

906/2014

2014-0405

20/6/14

907/2014

2014-0406

20/6/14

908/2014

2014-0407

20/6/14

909/2014

2014-0408

20/6/14

866/2013

2014-0409

20/6/14

941/2014

2014-0410
2014-0411

23/6/14
23/6/14

990/2014
413/2014

2014-0412

23/6/14

679/2013

2014-0413

23/6/14

166/2013

2014-0414
2014-0415

23/6/14
23/6/14

996/2014
968/2014

Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Incoació de procediment sancionador en matèria
d'animals , designació d’instructor, amb notificació de
plec de càrrecs
Modificació del quadre de responsables en la
tramitació d'expedients (7) amb text refós
Aprovar l’expedient de contractació i adjudicar el
contracte menor d’obres de treballs de desmuntatge
de l'element ornamental de la font de carretera de Vic
29 (treballs d'emergència)
Reconeixement de trienni a un treballador
Adjudicació del contracte pel servei integral de
manteniment correctiu i preventiu, amb garantia total,
dels ascensors i aparells elevadors instal•lats als
edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Aprovació de la modificació del contracte menor de
subministrament i instal•lació de cortines per a la nova
biblioteca municipal.
Resolució de sol·licitud de suspensió de l'execució de
l'acord de JGL de 5.5.14 relatiu a l'aprovació definitiva
del Projecte d'urbanització de l’àmbit de sòl urbà de la
Serreta
Autorització d’ús del camp de futbol municipal
Nomenament interí d’una Auxiliar de Biblioteca en
substitució de les titulars, durant el període de
vacances d'estiu 2014.
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2014-0416

25/6/14

664/2013

2014-0417

26/6/14

1046/2013

2014-0418

27/6/14

910/2014

2014-0419

27/6/14

581/2014

2014-0420

27/6/14

912/2014

2014-0421

27/6/14

755/2014

2014-0422

27/6/14

925/2014

2014-0423

27/6/14

848/2014

2014-0424

27/6/14

1009/2014

2014-0425
2014-0426

27/6/14
27/6/14

67/2014
992/2014

2014-0427

27/6/14

1003/2014

2014-0428

30/6/14

1037/2014

2014-0429

30/6/14

1075/2013

Aprovació de les factures pel contracte de
subministrament de mobiliari i equipament per a la
nova biblioteca municipal (
núm 963/2014 i
1250/2014 )
Aprovació de la factura i certificació obres derivada
del contracte per a la reparació i reforma de la
instal·lació semafòrica de la carretera de Santpedor (
BV-4501 ) a Pineda de Bages.
Autorització per a la celebració de la 3a Mostra
d'Entitats i Comerç
Aprovació de la llista provisional d'admesos i
exclosos, membres tribunal i dates d’exàmens en el
procés de selecció per la provisió temporal d’una
plaça d’oficial 2a per contracte de relleu per jubilació
parcial del titular , i creació de borsa de treball.
Desestiment de la sol.licitud presentada per
SUBMINISTRES ENERGÈTICS INDEPENDENTS ,
S.L.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres
d’arranjament del camí Fondo i arranjament del gual
inundable al Riu d’Or.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel dia 3
de juliol de 2014
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 3 de
juliol de 2014)
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Promoció del Territori pel dia 3 de juliol
de 2014
Cooperativa “La Agrícola” : atorgament de suspensió
Aprovació de conveni amb l'Associació HabitatNatural
per la col·laboració amb la Festa Major Infantil.
Cessament de funcionari interí ( agent de la policia
local ) per reincorporació del titular.
Aprovació del conveni per a l’acceptació de la donació
d’una obra d’art pictòrica a favor de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
Aprovació de factures relatives a la Urbanització
anticipada separat del projecte d’urbanització del
sector est – accés llar d’infants "Les Oliveres"
(certificació 1, 2 i 3)
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2014-0430

30/6/14

1034/2014

2014-0431

30/6/14

985/2014

2014-0432

1/7/14

537/2014

2014-0433

1/7/14

679/2014

2014-0434

1/7/14

986/2014

2014-0435
2014-0436

1/7/14
1/7/14

1040/2014
1049/2014

2014-0437

2/7/14

1008/2014

2014-0438

3/7/14

149/2014

2014-0439

3/7/14

301/2014

2014-0440

3/7/14

1044/2014

2014-0441

3/7/14

1045/2014

2014-0442

3/7/14

1005/2014

2014-0443

3/7/14

1030/2014

2014-0444

3/7/14

1036/2014

2014-0445

3/7/14

1032/2014

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la relació
O/2014/37
Llicència Ambiental (revisió per restabliment de
legalitat) - activitat de reciclatge i recuperació de
ferralla i descontaminació i emmagatzematge de
vehicles fora d'ús (mercantil Hermanos PratGinestós
SA) : modificació de termini per l'emissió i lliurament
de dictamen i accés a la documentació corresponent
a antecedents.
Aprovació de la despesa relativa a les factures per
l’adequació de la pista de voleibol.
Aprovació de la factura i certificació de les obres del
contracte menor pel condicionament del pàrquing a
l’Av. Sant Joan amb carrer Eugeni d’Or
Regularització de la despesa de la nòmina del mes
de juny 2014.
Aprovació de la liquidació del Pressupost 2013
Zones de gestió cinegètica - àrees de caça :
inadmissió de sol·licitud
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/36
Sol.licitud d'accés a expedients ( 2014 ) : revisió i
còpia del conveni amb el FC Fruitosenc
Ocupació de la via pública amb atraccions de fira per
la Festa Major 2014
Aprovació del padró d’usuaris pel cobrament per la
taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliària
(SAD) mes de juny.
Aprovació del padró d’usuaris pel cobrament per la
prestació del servei de teleassistència corresponent al
mes de juliol
Autorització per a la celebració a la via pública del
Corretasques 2014
Autorització per a la celebració a la via pública del
Correfoc
Ampliació del contracte en 15 dies a l’Educador
Social, Aula Socioeducativa.
Nomenament de funcionari interí com agent Policia
Local, per a fer substitucions durant el període de
vacances d'estiu 2014.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessió ordinària de 2
de juny de 2014
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4. Donar compte específic del decret núm. 2014-0435, d’1 de juliol de 2014,
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013.
Es dóna compte del decret núm. 2014-0435, emès en data 1.7.14, d’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, amb el següent redactat :
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2013.
EXPEDIENT NÚM. 1040/2014
Atès l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2013, en que es posa de manifest, de
conformitat amb l’article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos, respecte el pressupost de despeses: Els crèdits inicials, les
seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses autoritzades i compromeses;
les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i els pagaments realitzats. I
respecte del pressupost d’ingressos: les previsions inicials, les seves modificacions i
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les previsions definitives; els drets reconeguts; els drets anul·lats; i els dret recaptats
nets. Com a conseqüència de la liquidació del pressupost es determinen: Els drets
pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de
desembre; el resultat pressupostari de l’exercici; els romanents de crèdit; i el romanent
de tresoreria.
Atès el que estableix l’article 191.1 i 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
respecte del tancament i liquidació del pressupost.
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Reglament
pressupostari, respecte de les competències de l’Alcalde en l’aprovació del pressupost
i l’informe previ preceptiu de la Intervenció.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DECRETO
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages corresponent a l’exercici 2013, amb els documents que l’integren, resultant el
següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

10.667.834,50 €
6.062.602,08 €
16.730.436,58 €
11.210.076,52 €
9.837.945,87 €
802.637,77 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

10.667.834,50 €
6.062.602,08 €
16.730.436,58 €
11.491.478,64 €
154.880,23 €
8.956.004,54 €
2.291.620,27 €

1.3. Resultat Pressupostari:
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Conceptes

DR Nets

OR Netes

Ajustaments RT pressupostari

a. Operacions corrents (C. 1 a C. 5)
11.072.624,81 € 8.034.329,77 €
b. Altres operacions no financeres (C. 6 i C.
7)
0,00 €
2.443.057,64 €
1- Total operacions no financeres (a+b)

11.072.624,81 € 10.447.387,41 €

2- Actius financers (C. 8)

0,00€

0,00€

3- Passius financers

175.000,00 €

732.689,11€

RESULTAT PRESSUPOSTARI

11.247.624,81 € 11.210.076,52€

3.038.295,04 €
-2.443.057,64 €
595.237,40 €
-557.689,11 €
37.548,29 €

4- Crèdits finançats amb RTDG

400.340,96 €

5- Desviacions de finançament negatives

1.776.393,65 €

6- Desviacions de finançament positives
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
2013

0,00 €
2.214.282,90 €

1.4. Romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS
7.505.073,96
€

1

(+) Fons Líquids Tresoreria

2

(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI D'EXERCICI

PI - Exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

336.137,86 €

(-) Ingrés pendent aplicació definitiva

862,34 €

PI - Exercici corrent

3

6.020.636,05€
2.291.620,27
€
3.393.740,26
€

(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI
D'EXERCICI

2.368.143,59
€

PD - Exercici corrent
PD - Exercicis tancats

1.372.130,65
€
278.365,83 €

D'altres operacions no pressupostàries
(-) Pagament pendent aplicació definitiva

717.707,11 €
60,00 €

I

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)

11.157.566,42 €

II

SALDO DUDÒS COBRAMENT

2.748.149,77 €

III

EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

1.770.737,38 €

IV

ROMANENT DE TRESORERIA
GENERALS (I-II-III)

PER

A

DESPESES
6.638.679,27€
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Ajust a realitzar, per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació financera de
l’Entitat, entenen el Romanent com a capacitat de l’Entitat per generar nova despesa
en el proper exercici:
a. L’Ajuntament ha assumit compromisos de despesa que s’han
d’incorporar al nou pressupost. La part d’aquests import que no estan
finançades amb romanent afectat, majors ingressos o compromisos
certs d’aportació, seran prioritaris a l’hora de destinar el Romanent per a
despeses generals, ja que son compromisos realitzats per l’Entitat de
forma prèvia. Aquest fet importa un total de 2.258.279,23 Euros.
b. Les contingències judicials i/o fiscal incideixen en la situació financera i
en canvi no es veuen recollides en el càlcul del romanent. Aquests
imports figuren com a provisions per a riscos i despeses en el Balanç.
Aquestes possibles contingències, s’estimen per un import de total de
200.000,00 Euros.
c. Per altra banda, l’Ajuntament ha de preveure un Fons de Maniobra per
poder fer front en temps i forma als pagaments dels diferents proveïdors
i altres creditors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent
aplicable, pel que es dota un Fons de Solvència del 15% dels recursos
ordinaris per poder realitzar aquests pagaments, per un import de
1.692.111,34 Euros.
Per tant, una vegada realitzats els ajustaments indicats, resulta un Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició susceptible de generar nova
despesa, condicionat no obstant al que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’un import de 2.488.288,70
Euros.
1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 5.520.360,06 € dels quals 807.190,11
Euros corresponen a romanents compromesos i 4.713.169,95 Euros son no
compromesos.

SEGON.- Procedir a destinar el superàvit de la liquidació del pressupost 2013 a reduir
l’endeutament net de l’entitat d’acord amb el que indica l’article 32 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, o als altres usos
que legalment puguin destinar-se amb l’aplicació, si s’escau, de la DA 6ena de la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic que flexibilització d’aquesta norma i la Nota informativa sobre tutela financera
dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la
Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya de data 14 de febrer de 2014.
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TERCER.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona assistència tècnica per l’elaboració d’un
Pla Econòmic Financer donat l’incompliment de la regla de la Despesa que resulta de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, segons consta en l’informe d’intervenció.
QUART.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, en el
que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar compte al Ple en la
primera sessió que es celebri.
CINQUÈ.- Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article 193.5 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, al
Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

SISÈ.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
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 el Sr. Alcalde, davant meu el secretari que ho certifico.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Ordenança administració electrònica i transparència, accés a la
informació i reutilització : inici de l’expedient i constitució de comissió
d’estudi.
14

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la necessitat d’aprovar una ordenança
municipal d'administració electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització.
Atès que la materialització d’aquesta proposta requereix la tramitació d’un expedient, de
conformitat amb els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i
cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte d’ordenança, per tal que
posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient per la redacció d’una ordenança d'administració electrònica i
transparència, accés a la informació i reutilització de Sant Fruitós de Bages.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança
d'administració electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització de Sant
Fruitós de Bages, que estarà integrada per les següents persones:
- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde2, que actuarà com a President, o regidor
en qui delegui.
- Sra. Manoli Martín i Rey, en representació del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós,
o regidor en qui delegui
- Sr. Tomás Casero García, en representació del grup municipal PSC, o regidor en qui
delegui
- Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent fent Poble.
- Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU.
- Sra. Gemma Bau Puig, interventora municipal.
- Sra. Anna Cura Subirana, tècnica mig arxivera.
- Sr. Jordi Martinez Saez, tècnic informàtic.
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
Secretari :
- el de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte d’ordenança, per
a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de 31 de desembre de 2014.
Quart. Declarar que:

2

Qui en cas d’empat a les votacions ostentarà vot de qualitat
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-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Ordenança de guals per entrada i sortida de vehicles : inici de l’expedient
i constitució de comissió d’estudi
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la necessitat d’aprovar una ordenança
municipal reguladora dels guals per l’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera,
que reguli de forma detallada aquest ús comú especial de béns de domini públic.
Atès que la materialització d’aquesta proposta requereix la tramitació d’un expedient, de
conformitat amb els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i
cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte d’ordenança, per tal que
posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient per la redacció d’una ordenança de guals per entrada i
sortida de vehicles de Sant Fruitós de Bages.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança
reguladora de guals per l’entrada i sortida de vehicles de Sant Fruitós de Bages, que
estarà integrada per les següents persones:
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- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde3, que actuarà com a President, o regidor
en qui delegui.
- Sr. Xavier Sagués Tañà, en representació del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós,
o regidor en qui delegui
- Sr. Tomàs Casero Garcia, en representació del grup municipal PSC, o regidor en qui
delegui
- Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent fent Poble.
- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU.
- Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic.
- Sr. Àlex Finqué Rodriguez, cap de la Policia Local
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
- Sra. Ester Muñoz, administrativa.
Secretari :
- el de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte d’ordenança, per
a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de tres mesos (inclòs agost).
Quart. Declarar que:
-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
7. Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut
pública : inici d'expedient per modificació d'ordenança

3

Qui en cas d’empat a les votacions ostentarà vot de qualitat
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Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 9 de gener de 2013
l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Segon. En data 28 de maig de 2013 es va procedir a la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona del text íntegre de l’ordenança aprovada definitivament, no
havent-se presentat al·legacions contra l’aprovació inicial.
Tercer. Per part de l’àrea de control medi ambiental d’activitats s’ha constatat la
necessitat de modificar l’esmentada ordenança per tal de completar el seu redactat en
alguns aspectes, agilitzar els tràmits administratius pel que fa les activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia ambiental i prèvia d’obertura previstes a l’ordenança, i
introduir un articulat que reguli de manera més específica el règim de declaració
responsable d’obertura.
Quart. Als efectes de la tramitació del procediment de modificació de reglament
conforme el previst a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i atenent a la concreció de
l’aspecte a modificar en el text de l’ordenança, es considera pertinent que per part de
la comissió informativa de promoció del territori actuï com a comissió d’estudi a efectes
de la valoració de la proposta de modificació que s’efectua.
S’ACORDA :
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació de l’ordenança d’intervenció municipal
ambiental, de seguretat i de salut pública.
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de promoció del
territori, la modificació de l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat
i de salut pública, en relació als següents articles:
a) Article 112.2, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
2. Quan l’establiment, l’activitat, la infrastructura o l’edifici no estigui inclòs als
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, i ho estigui en l’annex V d’aquesta Ordenança, el
titular acompanyarà a la comunicació prèvia el certificat de l’acte de comprovació
favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de
l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics
municipals.
Ha de dir:
2. Quan l’establiment, l’activitat, la infrastructura o l’edifici no estigui inclòs als
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, i ho estigui en l’annex V d’aquesta Ordenança, el
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titular acompanyarà a la comunicació prèvia la documentació tècnica preceptiva
en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis.

b) Article 114.1 e), es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
e) L’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis
per a les activitats de l’annex 1 i 2 de la Llei 3/2010 i, només el certificat de l’acte
de comprovació favorable en les activitats de l’annex V d’aquesta Ordenança.

Ha de dir:
e) L’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis
per a les activitats de l’annex 1 i 2 de la Llei 3/2010 i, només la documentació
tècnica preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis en
les activitats de l’annex V d’aquesta Ordenança.
c) Article 125.1, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
1. El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en els annexos II i III
de la LPCAA, l’ha de comunicar el titular de l’activitat a l’Ajuntament d’acord amb
el que es preveu als apartats següents.

Ha de dir:
1. El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en els annexos II i III
de la LPCAA, en comunicacions prèvies d’obertura i en declaracions
responsables d’obertura, l’ha de comunicar el titular de l’activitat a l’Ajuntament
d’acord amb el que es preveu als apartats següents pel que fa a les activitats
incloses en els annexos II i III de la LPCAA.
d) Article 136 b), es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
b) En les activitats, instal·lacions o establiments del apartat 135.b) l’interessat
haurà d’acompanyar a la comunicació prèvia el certificat de l’acte de comprovació
favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de
l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics
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municipals i, en el seu cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa
sanitària.
Ha de dir:
b) En les activitats, instal·lacions o establiments del apartat 135.b) l’interessat
haurà d’acompanyar a la comunicació prèvia la documentació tècnica
preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis i, en el seu
cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa sanitària.

e)
e.1) Article 139, es modifica l’enunciat en el següent sentit:
On diu:
Article 139. Validesa i eficàcia de la comunicació prèvia i la declaració
responsable
Ha de dir tan sols:
Article 139. Validesa i eficàcia de la comunicació prèvia
e.2) Article 139.1, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
1. Només tenen validesa jurídica la comunicació prèvia i la declaració
responsable presentades de conformitat amb les determinacions del present títol
i, si és el cas, amb la normativa sectorial que les prevegi.
Ha de dir:
1. Només té validesa jurídica la comunicació prèvia presentada de conformitat
amb les determinacions del present títol i, si és el cas, amb la normativa sectorial
que les prevegi.

e.3) Article 139.2, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
2. Posteriorment a la presentació de la comunicació prèvia o la declaració
responsable, l’òrgan o servei tècnic municipal competent comprovarà formalment
si les dades o documents no contenen inexactituds, falsedats o omissions, o
constitueixen infraccions de la normativa aplicable.
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Ha de dir:
2. Posteriorment a la presentació de la comunicació prèvia, l’òrgan o servei
tècnic municipal competent comprovarà formalment si les dades o documents no
contenen inexactituds, falsedats o omissions, o constitueixen infraccions de la
normativa aplicable.
e.4) Article 139.5, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
5. La comunicació prèvia i la declaració responsable no atorguen a la persona o
empresa titulars de l’activitat o instal·lació, facultats sobre el domini públic, el
servei públic o els béns col·lectius, no donen cobertura als efectes contraris a
l’ordenament jurídic.
Ha de dir:
5. La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titulars de l’activitat
o instal·lació, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns
col·lectius, no donen cobertura als efectes contraris a l’ordenament jurídic.

f)

S’afegeix un article 139.bis al text de l’ordenança amb el següent redactat:
Article 139.bis. Validesa i eficàcia de la declaració responsable d’obertura
1. Només té validesa jurídica la declaració responsable d’obertura presentada
de conformitat amb les determinacions del present títol i, si és el cas, amb la
normativa sectorial que les prevegi.
2. La declaració responsable es prestarà davant el funcionari tècnic municipal
competent en matèria de control d’activitats, qui verificarà la suficiència i validesa
de la documentació aportada, sense perjudici de la facultat inspectora municipal.
3. Per a la declaració responsable es concertarà cita prèvia amb el funcionari i en
el dia i hora fixats compareixerà el titular de l’activitat o un representant
degudament acreditat.
Prèviament a formular la declaració es verificarà si el sol·licitant aporta tots els
documents preceptius degudament complimentats. Si la documentació aportada
no fos completa i no es pogués esmenar la mancança en unitat d’acte amb la
declaració, es denegarà motivadament la seva emissió per mitjà de diligència
subscrita pel mateix funcionari. Aquesta denegació ho serà de la recepció de la
declaració responsable i la privarà dels efectes legitimadors.
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4. En el mateix acte, l’Ajuntament pot acordar la incoació d’un expedient
administratiu encaminat a determinar les possibles responsabilitats derivades, si
és el cas, de l’exercici de l’activitat.
5. La declaració responsable d’obertura no atorga a la persona o empresa titulars
de l’activitat o instal·lació, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els
béns col·lectius, no donen cobertura als efectes contraris a l’ordenament jurídic.
g) S’afegeixen dues Disposicions addicionals al text de l’ordenança amb el següent
redactat:
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Se sotmetran al sistema de tramitació administrativa de la
declaració responsable d’obertura previst a l’article 139. bis:
a) Les modificacions de les activitats previstes a l’article 137 que no se subjectin
a un altre règim dels previstos a la present ordenança com a conseqüència del
canvi.
b) Canvis de titularitat i cessament d’activitats sotmeses a llicència, comunicació
o declaració responsable.
Segona. Extinció de títols legitimadors d’activitats precedents.
L’atorgament d’una llicència ambiental o l’eficàcia d’una comunicació ambiental,
comunicació prèvia d’obertura o declaració responsable d’obertura comportaran
l’extinció dels títols legitimadors d’activitats precedents sobre el local o parcel·la
sempre que el sol·licitant no indiqui que ambdues activitats coexisteixen i resultin
compatibles entre si.
Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords per termini de 30 dies, a fi
que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin
formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, la modificació de l’ordenança restarà
aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord de manera
expressa i es procedirà directament a la publicació del text modificat.
Quart. Declarar que:
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-

-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’acord aprovarà una
disposició administrativa general, que posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant la sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar a partir des de que l’aprovació esdevé
definitiva.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

8. Aprovació definitiva del conveni de col·laboració per a la millora i
dinamització de l’activitat de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.
Primer. El Ple municipal, en sessió de data 12 de març de 2014, va prendre l’acord
que aprovava inicialment el conveni de col·laboració per a la millora i dinamització de
l’activitat d’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages (aeròdrom Barcelona-Bages).
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública , mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la província de data 28 de març de 2014. Des d’aquesta data i
durant tot el termini el tràmit també va ser anunciat al tauler d’edictes municipals.
Tercer. Durant la informació pública s’ha formulat les al·legacions següents:
1. Grup municipal de Convergència i Unió, representat per la portaveu, la regidora
Mercè Casals i Martínez. Consta a l’entrada 1738 del registre general municipal
del dia 28 d’abril de 2014.
2. Francesca Serramalera Sánchez. Consta a l’entrada 1740 del registre general
municipal del dia 28 d’abril de 2014.
Quart. Atès l’informe del secretari 15/2014, de 7 de maig de 2104.
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Cinquè. Es proposa a Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal
Informativa de Promoció del Territori, l’adopció dels següents,
S’ACORDA :
Primer. Desestimar les al·legacions formulades, en base a l’informe del secretari, que
consta a l’expedient i que s’incorpora com a motivació seva i que figura com annex 1.
Segon. Aprovar definitivament el conveni de col·laboració per a la millora i
dinamització de l’activitat de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, que figura com
annex 2.
Tercer. Publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província.
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 l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

ANNEX 1. INFORME NÚM. 15/2014 DEL SECRETARI
Sobre l’aprovació definitiva del conveni de col·laboració per a la millora i la
dinamització de l’activitat de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages (aeròdrom
Barcelona-Bages)
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, emeto informe en relació als següents
ANTECEDENTS
PRIMER. El dia 12 de març de 2014, com a punt 9 de l’ordre del dia de la sessió
ordinària del ple, es va prendre l’acord que aprovava inicialment i sotmetia a informació
pública el conveni de col·laboració per a la millora i dinamització de l’activitat
d’aeròdrom4 de Sant Fruitós de Bages (aeròdrom Barcelona-Bages).
SEGON. Durant la informació pública, s’han formular les al·legacions següents:
1. Grup municipal de Convergència i Unió, representat per la seva portaveu, la
regidora Mercè Casals Martínez. Consta a l’entrada 1738 del registre general
municipal del dia 28 d’abril de 2014.
4

Al llarg de l’informe, s’empra indistintament la terminologia aeròdrom i aeroport, donat que la
legislació sectorial no categoritza taxativament sota una o un altra nomenclatura les diferents classes
d’instal·lacions que tipifica.
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2. Francesca Serramalera Sánchez. Consta a l’entrada 1740 del registre
general municipal del dia 28 d’abril de 2014.
TERCER. L’alcalde em requereix perquè emeti informe per resoldre definitivament.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER. Naturalesa de l’informe.
L’informe forma part de l’assessorament legal preceptiu5 i no és vinculant6.
SEGON. Consideracions comuns a les dues al·legacions presentades
Abans d’entrar en el fons de les al·legacions, cal formular algunes precisions:
Primera. Les al·legacions contenen una valoració sobre l’oportunitat dels
pactes del conveni, respecte a la qual aquest informe no es pot pronunciar,
atès que excedeix de la seva funció de mer judici sobre la legalitat de l’acord
Segona. El conveni és un pacte voluntari entre parts, perfectament atípic, però
no per això il·legal (la il·legalitat només podrà derivar-se del contingut d’alguna
estipulació en concret) i que no pretén legitimar per si sol, cap de les
actuacions projectades, les quals s’hauran d’implementar en raó als
procediments específics que prevegi l’ordenament.
Tercera. Atès el caràcter pactat i voluntari de l’instrument, per acollir qualsevol
modificació a causa de les al·legacions, cal el consentiment de la part
proponent.
TERCER. Anàlisi de l’al·legació formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió
A. La legitimació de regidors per formular al·legacions durant la informació pública
Abans d’entrar a analitzar el fons de les al·legacions plantejades, interpreto que
procedeix plantejar-se si els regidors gaudeixen de legitimació per formular
al·legacions durant el tràmit d’informació pública. Tot i que ha estat admès en
procediments anteriors instruïts a l’Ajuntament, entenc que, des d’una consideració
aprofundida de la qüestió, el que correspon en dret és declarar la inadmissibilitat 7, per
manca de legitimació. Tanmateix, serà preceptiu que a la inadmissió es motivi el canvi
de criteri8.
Donat que els grups municipals són organitzacions sense personalitat jurídica que la
legislació instrumenta per canalitzar la participació dels regidors a la corporació,
s’arriba a les mateixes conclusions si qui formula l’al·legació ho fa com a portaveu d’un
grup municipal o a títol individual com a regidor.
1. La doble condició dels regidors municipals: ciutadans membres d’òrgans col.legiats
En tot regidor, concorre la doble condició de ciutadà i de membre del ple.
Cal, per tant, analitzar la possibilitat de formular al·legacions per qualsevol d'aquestes
dues condicions.
5

Article 54.1.a del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6
Article 83.1 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú.
7
Article 89.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comú.
8
Article 54.1.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques
i del procediment administratiu comú.
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2. El principi d'objectivitat en l'actuació administrativa
L'article 103.1 de la Constitució estableix al màxim nivell normatiu el principi
d'objectivitat com a rector del funcionament de les administracions públiques.
L'aplicació d'aquest principi ve ser, en el cas considerat, la plasmació de l'aforisme
jurídic segons el qual ningú pot ser jutge de la pròpia causa. .
Qui formula al·legacions, sigui o no interessat, se situa voluntàriament en un plànol de
ciutadà en front de l'administració i com a tal no pot intervenir en la formació de la
voluntat d'aquesta a través dels seus òrgans de govern.
En conseqüència, la doble condició de ciutadà i regidor exigirà que es determini en
cada cas per quina de les dues s'actua a l’hora de formular una al·legació.
L'ordenament vigent ens porta a concloure, com seguidament es veurà, que ambdues
condicions no poden ser exercides en un mateix procediment.
3. La formulació d'al·legacions com a ciutadans per part dels regidors
La regulació de la informació pública a l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques no vincula la participació
en aquest tràmit amb la condició d'interessat. El dret a participar es reconeix als
ciutadans i no només als interessats.
Aquest precepte concret no atribueix cap mena de legitimació a favor dels regidors per
formular al·legacions, en contrast amb la previsió de l'article 63.1.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, que sí confereix una legitimació específica per als regidors que hagin votat
en contra de l'aprovació del pressupost per impugnar-lo mitjançant recurs contenciós
administratiu.
Presentar per part d'un regidor al·legacions fa que hi concorri la causa d'abstenció de
l’article 28.2.a de la Llei 30/1992. Aquest precepte no imposa l'abstenció només als
interessats, tal i com aquests es troben definits a l'article 31 de la mateixa Llei, sinó a
qui té interès personal a l'assumpte, equivalent a una determinada posició com a
ciutadà respecte a la disposició o acte sotmès a informació pública.
Per tant, la formulació d'al·legacions durant la informació pública obliga al regidor que
les formula (no en qualitat de tal, sinó com a simple ciutadà), a abstenir-se en el
coneixement pel ple) de l'assumpte durant la seva resolució i l'aprovació (o rebuig)
posterior a la informació pública.
4. La formulació d’al·legacions com a regidor
L'ordenament vigent no preveu que al tràmit d’informació pública els regidors puguin
formular al·legacions als acords del ple.
Entenc que no es pot sostenir que el silenci de la llei equival a una resposta afirmativa,
en la mesura que ciutadà i regidor són la mateixa persona.
La interpretació sistemàtica i teleològica de l'ordenament porta precisament a postular
que existeix una prohibició perquè els regidors, per la seva qualitat de membres
corporatius, puguin formular al·legacions. La prohibició és implícita a la legalitat però
deriva comuna conseqüència necessària del conjunt de preceptes positius explícits
que analitzo seguidament.
4.1. Arguments proporcionats per interpretació sistemàtica
U. Els principis derivats del regim de legitimació a la legislació contenciosa
administrativa
L'article 20.a de la Llei 29/1998, de 13 de juliol , nega al integrants d'un òrgan col·legiat
la possibilitat d’interposar recursos contra l'activitat dels òrgans dels quals en formen
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part. Aquesta és la regla general: la intervenció dels membres es canalitza a través de
l'òrgan i no d'accions envers aquest.
L'excepció, en el cas del regidors, es troba a l'article 63.1.b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, ja esmentat. Com a excepció, ha d'interpretar-se en el seus termes estrictes: hi
ha una prohibició general a l'ordenament que s'excepciona singularment en el cas
específic del vot negatiu i als sols efectes de la interposició de recursos, entre els
quals no es troben les al·legacions.
Aquest regim de legitimació contenciosa administrativa permet sense cap mena de
dubte deduir un principi més general: els regidors, en tant que membres del ple, no
poden utilitzar altres canals jurídics de participació a la formació de les decisions
d'aquests que l'exercici de la seva condició de membres consistorial. Perquè
fos possible el recurs a una institució del procediment administratiu comú a l'abast de
la generalitat dels ciutadans, caldria, com succeeix en la legitimació específica davant
de la jurisdicció contenciosa administrativa, que la llei l'atribuís específicament
explícitament i això no succeeix.
Dos. La separació competencial entre els òrgans municipals
Al règim local, s’estableix una separació competencial entre les atribucions del ple i
l’alcalde9. D’altra banda és a aquest a qui correspon la designació dels membres de la
junta i les delegacions de les competències pròpies10.
La permissió d’al·legacions en procediments competència de l’alcalde o delegats per
aquest en la junta de govern local comporten una intervenció dels regidors més enllà
de les atribucions derivades de la separació referida.
4.2. Arguments proporcionats per una interpretació teleològica
U. Principi d'objectivitat
Aplicat al supòsit que aquí ocupa, el principi d'objectivitat ja comentat comporta que
sigui inadmissible que qui ha de resoldre sigui el mateix que sol·licita.
Dos. La funcionalitat de la informació pública com a institució limitat de democràcia
directa
La informació pública és una institució del procediment administratiu comú (segons
resulta del fonament jurídic 32 de la Sentència 227/1988, de 29 de novembre, del
Tribunal Constitucional), prevista específicament com una forma, encara que limitada,
de democràcia directa, en front de la predominança aclaparadora de la democràcia
representativa dins del nostre ordenament
Efectivament, encara que sense un abast decisori, la informació pública permet als
ciutadans participar en la formació de les decisions col·lectives, al marge dels seus
electes. Atenent a aquesta funcionalitat, no sembla admissible que siguin els electes
qui utilitzin la democràcia directa per duplicar la seva incidència en el procediment.
4.3. La reserva de llei en la configuració del dret fonamental a la participació política
del regidors
La participació política dels regidors és un dret fonamental i com tal s'estableix
una reserva de llei en la seva configuració (article 23.1 i 53.1 de la Constitució).

9

Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

10
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Com ha postulat la millor doctrina científica, encarnada en aquesta matèria per la
dogmàtica del secretari del Tribunal Constitucional, Javier Jiménez Campo, a la seva
obra “Derechos fundamentales. Concepto y Garantía) (Editorial Trotta, Madrid,
1999), aquest dret fonamental, no tractant-se d'un dret de llibertat, requereix que sigui
configurat instrumentalment per la llei i seran els instruments legals i no altres aquells
mitjançant els quals és possible el seu exercici.
La llei ha fixat abastament el règim d'aquesta participació a través d'un regim orgànic
local detallat i d'un estatut dels regidors, el qual positiva una amplia carta de drets a
favor de l'exercici de la seva funció.
Doncs bé, malgrat l'exhaustivitat d'aquesta regulació, enlloc no es preveu que les
al·legacions siguin un mecanisme per fer efectiu el seu mandat representatiu, i,
davant, d'aquest silenci, no sembla admissible que els regidors puguin recórrer a
institucions, com la informació pública, previstes amb una finalitat completament
diferent, com ja s'ha dit, per innovar canals per a l'exercici del seu mandat
representatiu, al marge d'aquells que la llei li confereix.
En conclusió, el silenci de la llei, el principi de circumscripció de la intervenció dels
membres col·legiat al si de l’òrgan, el principi d'objectivitat, la funcionalitat de la
informació pública com a institució limitada de democràcia directa i la reserva de llei en
la configuració del dret fonamental a la participació política dels regidors, em porten a
concloure que els regidors no tenen legitimació per formular al·legacions durant la
informació pública.
5. La concurrència d’una causa d’abstenció per formular al·legacions en qualitat de
ciutadà dels regidors quan aquests no s'han abstingut en l'aprovació anterior a la
informació pública
La qüestió que ara es planteja és: pot un regidor participar en el debat i votació d'un
assumpte abans que se sotmeti a informació pública i després al·legar com a ciutadà ?
La resposta, considero, també de ser negativa, si atenem als principis que dimanen
de1'ordenament.
Altra cosa serà si el regidor, des que coneix l’existència del procediment s’hi absté i
decideix actuar com a ciutadà. En aquest cas, evidentment podrà formular
al·legacions, però com a simple ciutadà, i sense poder participar en cap moment del
procediment en qualitat de regidor.
Per abstenció, no em refereixo a què aquest sigui el sentit del vot, atès que la seva
emissió implica un posicionament respecte a l’acord, sinó l’absència de tota
intervenció, en els termes previstos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i especificats
per l’article 96 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
6. Efectes de la manca de legitimació
Confirmada la manca de legitimació, la conseqüència serà la inadmissió11.
B. Fons de les al·legacions
Entro a considerar el fons de les al·legacions, davant la possibilitat que no se segueixi
la posició que defenso com a principal a l’apartat A d’aquest fonament.
11

Article 89.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comú.
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Les al·legacions d’aquest grup municipal són les següents:
Primera. Considera falsa l’afirmació que es desprendria del punt IV de la part
expositiva, quan tracta l’aeròdrom com una instal·lació en funcionament, atès
que es pretén donar-li un ús comercial, quan fins ara era un aeròdrom privat
que no gaudeix de llicència d’activitat municipal.
Segona. Considera que, perquè es puguin fer les actuacions previstes al punt V
de la part expositiva caldrà l’autorització com a activitat d’interès públic en sòl
no urbanitzable i les llicències urbanístiques municipals.
Tercera. Considera que el conveni, i especialment allò que es preveu al pacte
vuitè, no garanteix la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages.
Quarta. Considera que els objectius del conveni no es poden assolir en la
mesura que no es troba aprovat el pla director urbanístic aeroportuari de
l’aeròdrom.
Quant a les tres primeres al·legacions, en raó:
Primer. Al que he manifestat al fonament jurídic segon.
Segon. A la legalitat de constituir una comissió de seguiment que efectuo al
fonament jurídic cinquè.
Tercer. A què les manifestacions a les quals es refereixen les dues primeres
específicament es troben contingudes a l’expositiu i no als pactes, i, per tant,
son meres declaracions no vinculants, intranscendents jurídicament.
Han de ser desestimades en el plànol de la legalitat estricta, sense perjudici que
s’entengui adient acollir tots o algun dels judicis d’oportunitat que formula.
Quant a l’al·legació quarta i posant-la en connexió amb la referència que s’efectua a
l’al·legació primera sobre la manca de llicència d’activitats municipal, reiterada a
l’al·legació segona, cal formular les consideracions següents:
Primera. La titularitat privada de l’aeròdrom no s’altera per la raó de les
activitats que s’hi desenvolupen12.
Segon. La llicència d’activitats municipal no és un requisit per al funcionament
de l’aeroport13.
Tercer. El funcionament de l’aeròdrom es troba expressament legitimat pel Pla
d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (el qual presenta el caràcter
Pla territorial sectorial), aprovat pel Decret 8/2009, de 20 de gener, i publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5302, de 22 de gener de 2009, el
qual es classifica com a aeròdrom auxiliar (nivell IV)14.
Quart. El règim vigent aplicable a l’aeroport15 no imposa una obligació als titulars d’una
aeròdrom privat de disposar d’un pla director urbanístic aeroportuari per desenvolupar
la seva activitat, quan la instal·lació fos preexistent i es trobi legitimada conforme a la
legislació previgent, tota vegada que la iniciativa per formular el pla es conceptua com
una possibilitat i no com una obligació a càrrec dels propietaris. En concret, es remet al
criteri del Govern de la Generalitat de Catalunya determinar si cal o no disposar d’un
12

Article 33 de la Llei 14/2009, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
Article 33 de la Llei 14/2009, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
14
Pàgina 51 i concordants del pla territorial.
15
Disposició transitòria segona, apartats 1 i 2, de l’article 33 de la Llei 14/2009, d’aeroports,
heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
13
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pla director, en tot cas, com a adaptació i no com a requeriment previ de funcionament
per als aeroports preexistents. El mateix Pla territorial sectorial contempla la redacció
del Pla director com a necessària, però no li atribueix tampoc el caràcter d’instrument
imprescindible per al funcionament de la instal·lació.
QUARTA. Anàlisi de l’al·legació formulada per Francesca Serramalera Sánchez
L’al·legació, després d’un seguit de consideracions tècniques, acaba demanant:
Primer. Que no es posi en marxa l’adequació de l’aeròdrom fins a obtenir les
autoritzacions corresponents de l’autoritat competent en matèria d’aviació civil.
Segon. Que els avions que s’utilitzin siguin d’última generació i amb els motors
més silenciosos.
Tercer. Que es prenguin en consideració les manifestacions que s’efectuen en
relació a l’impacte acústic de la instal·lació.
Quart. Que el conveni reguli l’horari de funcionament de l’aeròdrom en els
termes que contempla l’al·legació.
Respecte a l’al·legació primera, el conveni no presenta cap transcendència sobre la
posada en funcionament de l’aeròdrom, tal i com també resulta del que s’ha enunciat
quan s’ha analitzat l’al·legació del grup municipal de Convergència i Unió, en parlar del
títol legitimador del seu funcionament i, per tant, aquesta al·legació ha de ser
desestimada.
Respecte a les al·legacions segona, tercera i quarta, versen sobre matèries que
manifestament no són de competència municipal. Ara bé, considerant que es formulen
en relació al conveni, la seva inclusió o no en aquest és una qüestió d’oportunitat.
CINQUÈ. Anàlisi del fons del conveni
Donat que l’informe ha d’il·lustrar el ple a l’hora de pronunciar-se sobre l’aprovació
definitiva, cal també analitzar la legalitat dels pactes inclosos en el conveni, únic que
presenten efectes jurídics, com ja s’ha avançat.
Com també ja s’ha comentat, el conveni, llevat el que seguidament diré sobre el pacte
onzè, es limita establir una comissió de seguiment, amb una funció merament
deliberant, que tractarà de determinats aspectes de funcionament de l’aeròdrom. Pacte
voluntari i legítim, sobre el qual no hi ha res a dir jurídicament.
Una atenció especial mereix el pacte onzè, el qual se separa del que s’ha comentat a
l’apartat anterior. Aquest pacte suposa una exoneració de responsabilitat patrimonial
formulada anticipadament, en raó a la mera existència de perforacions de les servituds
aeronàutiques.
La interpretació d’aquest pacte s’ha d’efectuar en el sentit que les perforacions
legítimes derivades d’actuacions urbanístiques, en tant que legítimes, no han de
causar responsabilitat a l’administració local, ja que hauran estat objecte de la
corresponent autorització de l’administració aeronàutica competent. Tampoc no seran
imputables a l’Ajuntament, aquelles que, tot i ser il·legítimes, no li puguin ser
atribuïdes.
Fins a quin punt l’Ajuntament ha de verificar el compliment de les servituds a les seves
actuacions urbanístiques? Sense perjudici d’una anàlisi més detallada, que excedeix
clarament de l’objecte d’aquest informe, avanço que el meu criteri al respecte s’integra
per les consideracions següents, a la llum de la interpretació sistemàtica de les
legislacions sobre règim local, urbanística i aeronàutica.
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Primera. El planejament urbanístic en àmbits que resultin afectats per servituds
aeronàutiques ha de ser informat favorablement per l’autoritat aeronàutica. El
caràcter vinculant ve determinat per allò que resulta necessari per exercir la
competència autoritzatòria que li reconeix l’ordenament a l’administració
sectorial.
Segon. El volum màxim resultant del planejament que perfori les servituds
aeronàutiques s’ha de considerar autoritzat per l’administració aeronàutica que
ha informat favorablement el planejament i no li cal una autorització específica.
Fora d’aquest volum màxim, cal que s’autoritzi singularment la perforació per
part de l’administració aeronàutica.
Tercer. Les autoritzacions i llicències municipals són procediments
independents de les autoritzacions aeronàutiques. Qui pretengui efectuar una
actuació que requereixi d’autorització aeronàutica li cal disposar d’aquesta a
més dels permisos municipals corresponents.
Quart. La disciplina urbanística atribuïda a l’Ajuntament no el faculta per
corregir infraccions de la legislació aeronàutica consistents en perforacions
presumptament il·legals.
CONCLUSIONS
PRIMERA. No procedeix pronunciar-se sobre la procedència o no d’aprovar
definitivament el conveni, atès que suposa l’exercici d’una potestat discrecional
municipal.
SEGONA. Idènticament, no procedeix pronunciar-se sobre la inclusió de les
modificacions per motius d’oportunitat plantejats a les al·legacions.
TERCERA. Procedeix inadmetre les al·legacions formulades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, per manca de legitimació. En cas que, discrepant d’aquest criteri,
es consideri que són admissibles, aleshores, s’ha desestimar íntegrament els
qüestionaments de la legalitat del conveni que efectuen, sense perjudici de la
possibilitat d’estimar les aportacions que es considerin adients responent a criteris
d’oportunitat.
QUARTA. Procedeix desestimar l’al·legació primera continguda a l’escrit de la Sra.
Serramalera i tractar la resta com pretensions que suposen l’exercici de potestats
discrecionals municipals.
CINQUENA. Qualsevol modificació del conveni requereix la conformitat de la part
particular proponent.
SISENA. No s’aprecien il·legalitats als pactes del conveni.
SETENA. La clàusula onzena del conveni considero que ha de ser interpretada a la
llum del que declaro al fonament jurídic cinquè.
Sant Fruitós de Bages
ANNEX 2. CONVENI
“CONVENI ENTRE
AIRPIRINEUS S.L.U.

L’AJUNTAMENT

DE

SANT

FRUITOS

DEL

BAGES

I

A Sant Fruitós del Bages el dia.. de.......... de 2014.
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REUNITS
D’UNA PART el Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA , major d’edat, ..........
Alcalde de Sant Fruitós del Bages, actua assistit en aquest acte pel Secretari de
l’Ajuntament, Sr. JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS , en la seva condició de fedatari
públic.
D’ALTRE PART el Sr. BENJAMÍN GUIX MELCIOR, major d’edat , domiciliat a
Barcelona (08034), Carrer Marqués de Mulhacén, 38, 2º 1ª, amb DNI/NIF
46110448W.
ACTUEN
El primer en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages , actuant en nom i representació d’aquesta Corporació Municipal per raó del
seu càrrec.
El segon en nom i representació de la mercantil “CORMEN, S.L.”, domiciliada a
Barcelona (08017), Passeig de la Bonanova 67, amb CIF. B59202697.Aquesta
societat és ADMINISTRADOR ÚNIC
de la mercantil “AIRPIRINEUS, S.L.U.”,
domiciliada a Barcelona (08034), Carrer Marqués de Mulhacén 38, 2º 1ª, CIF.
B62503297. El nomenament de CORMEN, S.L., com Administrador Únic
d’AIRPIRINEUS, S.LU va ésser acordat per decisió del soci únic, exercint les
competències de la junta general el dia vuit de març de 2012; exercint aquesta
representació com representant persona física de l’Administrador Únic de la societat
AIRPIRINEUS, S.L.U, la mercantil CORMEN, S.L., càrrec per al que fou nomenat per
acord de la junta de data vuit de març de 2012; aixecat a públic en l’escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Ariel Sultán Benguigui el dia vuit de març de
2012, número 755 de protocol.
Es reconeixen mútuament capacitat per actuar i

I.

II.

III.

IV.

EXPOSEN
Que dins del terme municipal de Sant Fruitós de Bages està situat
l’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS E BAGES , de titularitat privada, amb el
codi “LEMS” segons l’OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional )
Manifesta AIRPIRINEUS SLU que l’AERÒDROM DE SANT FRUITOS DE
BAGES està format en l’actualitat per quatre finques registrals inscrites en el
Registre de la Propietat de Manresa nº 4 amb el números 871, 1.618, 2.199 i
2.248
de
Sant
Fruitós
de
Bages
i
Referències
Cadastrals
08212A004000020000DO,
08212A004000310000DT
i
08212A004000030000DK.
Que en l’actualitat l’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS DE BAGES es troba en
una situació de certa obsolescència i una manca de modernització de les seves
instal·lacions respecte a les activitats que li són pròpies.
Que la societat AIRPIRINEUS SLU té la voluntat de fer-se càrrec de
l’explotació de l’Aeròdrom DE SANT FRUITOS DE BAGES, sota la
denominació comercial de AERÒDROM DE BARCELONA-BAGES i atesa la
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seva obsolescència i antiguitat, considera que serà necessari portar a terme
una sèrie d’inversions en millores i modernització que permetin la seva
adequació als temps actuals i a la seva trajectòria de futur , per tal de poder-hi
realitzar les activitats pròpies d’un aeròdrom.
Part de les millores a promoure per AIRPIRINEUS, SLU a l’AERÒDROM DE
BARCELONA-BAGES consistiran en noves edificacions destinades entre
d’altres als usos d’hangars, magatzem, oficines o seu social.
VI.
Que l’ AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES , té establert que la
creació i atracció de noves activitats econòmiques al municipi és un dels
principals objectius de l’àrea econòmica i considera que l’esmentada iniciativa
d’AIRPIRINEUS SLU a
l’AERÒDROM DE BARCELONA-BAGES és
compatible amb l’interès general, ja que dotarà de millors serveis, de més valor
i qualitat, a les actuals instal·lacions i que comportarà el desenvolupament
d’una activitat al municipi que pot complir un servei o funció de dinamització de
l’economia no ja només al municipi , sinó àdhuc a la comarca del Bages,
donades les sinergies que l’activitat de
l’AERÒDROM DE BARCELONABAGES pot produir.
VII.
Que AIRPIRINEUS SLU per desenvolupar les seves actuacions i inversions a
l’Aeròdrom, presentarà a l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES el
corresponent projecte d’actuació específica d’interès públic, que es tramitarà de
conformitat a la normativa legal que li sigui aplicable.
VIII. Que per articular la voluntat de col·laboració entre ambdues parts
CONVENEN
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni consisteix en establir la voluntat de
col·laboració entre l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES i AIRPIRINEUS
SLU en el futur procés de millora, modernització i dinamització de l’activitat
l’AERÒDROM DE BARCELONA-BAGES que promourà AIRPIRINEUS SLU.
SEGON. Per al millor desenvolupament i compliment de l’objecte del present
conveni es crea la Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom formada per
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES i per AIRPIRINEUS SLU.
TERCER. La Comissió Paritària de Seguiment, per tal de potenciar i vetllar per
a una correcta aplicació del bon veïnatge, té les següents funcions:
V.

Control, seguiment i informació.
-

-

Seguiment i avaluació de les figures de planejament preceptives, tant
urbanístiques com sectorials.
Cooperació en els projectes o estudis específics relacionats amb la
mobilitat generada i amb les relacions amb els diferents organismes titulars
o competents a les diferents vies d’accés.
Informació de les previsions de desenvolupament del pla de fases en el que
es desenvolupa la instal·lació.
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Logística i operativa de les activitats del camp.
-

Promoure protocols específics per a situacions puntuals d’esdeveniments
d’especial interès o afluència de visitants.
Proposar, col·laborar i coordinar actes d’especial interès estratègic tant per
l’ajuntament com per a l’aeròdrom.
Gestionar la repercussió pública dels esdeveniments i actes d’especial
rellevància, pel seu interès general, afluència, o atenció dels mitjans de
comunicació.

Sinèrgies i relacions en quant a l’activitat econòmica.
-

-

Promoure les oportunitats de creació de nous espais de formació mitjançant
la formalització de convenis amb els diferents operadors i agents del camp.
Establir un sistema d’accés preferent a les ofertes d’activitats que es
desenvolupin en la instal·lació, per els veïns del municipi.
Potenciar el desenvolupament del sector aeronàutic en els entorns
industrials propers, tant siguin mitjançant convenis com acords estratègics
amb el sector universitari com amb l’empresa privada.
Gestionar les sinèrgies amb els diferents agents locals, en relació a l’oferta
turística i de restauració de la que ja disposa el municipi.

Procediments i tipus d’operacions aèries.
- Consensuar la proposta de fitxa aeronàutica que defineix les rutes
operacionals VFR per les aproximacions i allunyaments del camp en els
aterratges i enlairaments. S’adjunta com Annex nº 1 la proposta de fitxa
aeronàutica de procediments aeronàutics i la seva explicació, que
AIRPIRINEUS SLU incorpora al projecte d’actuació específica d’interès
públic a presentar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
- Informació i control del número d’operacions i del volum d’activitat que es
produeix a l’aeròdrom.
- Control i seguiment del compliment del les determinacions i limitacions
establertes per les normatives vigents , especialment en quant a les
emissions i al nivell de l’impacte acústic en les diferents operacions de
l’aeròdrom.
QUART. La Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom comptarà amb un
President que convocarà i dirigirà les reunions i un Secretari que aixecarà acta.
Ocuparà el càrrec de President l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages i el de Secretari la
persona qui ho sigui a l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. En conseqüència
queden nomenats com a President el Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA i
com a Secretari el Sr. JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS.
Les convocatòries les farà el President amb una antelació mínima d’un mes a la data
de reunió i contindrà , com a mínim, la data, hora i lloc de la reunió, així com l’ordre del
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dia. A partir de la convocatòria i fins deu dies abans de la reunió, qualsevol de les parts
podrà ampliar l’ordre del dia manifestant els assumptes o punts a incloure.
CINQUÈ. A les reunions de la Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom
assistiran les següents persones:
Per part de l’ AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DEL BAGES:
- El seu Alcalde, qui a més té la condició de President de la Comissió.
- El seu Secretari, qui a més te la condició de Secretari de la Comissió.
- El/La Regidor/a de l’àrea d’Urbanisme
- El/La Regidor/a de l’àrea de Mobilitat
- El/La Regidor/a de l’àrea de Promoció Econòmica
- Un regidor o ciutadà, designat per cada grup municipal.
- Les persones que per a cada reunió convidi el Sr. Alcalde.
Per part d’AIRPIRINEUS SLU:
- El seus legals representants.
- Les persones que per a cada reunió convidin els legals representants.
SISÈ. La Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom es reunirà de forma
ordinària un cop a l’any i de forma extraordinària quan qualsevol de les dues parts així
ho proposi manifestant els assumptes de l’ordre del dia a tractar.
SETÈ. La Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom tindrà una Comissió
Delegada que es reunirà de forma ordinària amb una periodicitat trimestral. A les
reunions de la Comissió Delegada hi assitiaran les següents persones:
Per part de l’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES:
- El seu Alcalde, qui a més té la condició de President de la Comissió Delegada,
que convocarà i dirigirà les reunions.
- El seu Secretari, qui a més te la condició de Secretari de la Comissió Delegada
i aixecarà acta de les reunions.
Per part d’AIRPIRINEUS SLU:
- El seus legals representants.
VUITÈ. Un cop l’any, es realitzarà una sessió pública informativa , on s’exposaran
les activitats i actuacions de la Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom i on
tothom qui estigui interessat podrà manifestar i aportar les seves idees i suggeriments.
NOVÈ. El funcionament de la Comissió i la seva Comisssió Delegada no suposarà
increment de despesa alguna per a les parts, sent atès amb els recursos materials i
humans existents a cada part del present Conveni.
DESÈ. L´actuació urbanística i el funcionament del mateix aeròdrom s’efectuarà en
els termes dels documents del Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA) i actuació
d’interès públic en sol no urbanitzable formulades pel promotor que resultin
definitivament aprovades.
ONZÈ. El promotor exonera a l´Ajuntament de responsabilitat per aquelles
edificacions o altres elements que estiguin perforant, o ho poguessin fer en el futur, les
servituts aeronàutiques existents.
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DOTZÈ. Les parts, per al desenvolupament i l’execució del present conveni que
lliure i voluntàriament subscriuen, es comprometen a actuar amb la major bona fe i
diligència possibles i sempre de conformitat amb la legislació vigent. Ambdues parts es
mantindran informades entre sí de tots aquells aspectes, suggeriments o elements
relatius a l’AERÒDROM DE BARCELONA-BAGES que puguin ésser de rellevància
per a l’interès general del municipi de Sant Fruitós de Bages.
I per a que consti als efectes oportuns ambdues parts signen el present per
duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Signat: Sr. JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
Signat : Sr. JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS
Secretari Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Signat: Sr. BENJAMIN GUIX MELCIOR
En representació de AIRPIRINEUS , S.L.U.”
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 1 Imagina’t-AM )
En contra : 5 CIU
Abstencions : -

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. Aprovació de les festes locals del municipi de Sant Fruitós de Bages per
l’any 2015
Primer.- Vista l’ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril (publicada al DOGC número
6613, de 30.04.14), per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya
per a l’any 2015.
Segon.- Vist que a l’article segon de l’esmentada ordre s’estableix que “a més de
les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues
festes locals, retribuïdes si no recuperables, a proposta dels Ajuntaments”.
Tercer.- Vist que conforme s’estableix a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol, sobre la regulació de l jornada de treball, jornades especials i descans
(publicat al BOE núm. 180 de 29 de juliol de 1983) seran inhàbils pel treball retribuït
i no recuperables fins dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals
que per tradició siguin pròpies a cada municipi, corresponent la seva proposta al Ple
de l’ajuntament corresponent.
Quart.- Atès que, tradicionalment, les festes locals de Sant Fruitós de Bages ón el
dia 21 de gener, festivitat de Sant Fruitós, i el dilluns posterior al primer diumenge
de juliol dia en què es celebra la Festa major d’Estiu.
Cinquè.- Atès que cal determinar els dies de festes locals i notificar-ho al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, perquè
procedeixi a la seva fixació mitjançant Ordre del Departament d’Empresa i
Ocupació.
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Per tot lo exposat, prèvia proposta de la Comissió Informativa de Servies a la
Ciutadania,
S’ACORDA :
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya els dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no
recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per a l’any 2015:
-

Dimecres 21 de gener de 2015
Dilluns 6 de juliol de 2015

Segon.- Comunicar aquesta cord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans habituals (tauler
d’anuncis, butlletí municipal, setmanari Montpeità i a la plana web municipal) per al
coneixement i informació dels agents industrials i socials del municipi.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

10. Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca municipal de Sant Fruitós
de Bages : inici de l'expedient i constitució de comissió d'estudi
Primer. Atès que en data 7 de juny de 2014 es va dur a terme la inauguració del nou
edifici de la Biblioteca municipal de Sant Fruitós de Bages, construït a la zona
d’equipaments del Pla parcial del sector nord (clau 8e), situat entre els carrers Carles
Buïgas 35-37 i Av. Lluís Companys; que ve a substituir l’equipament existent fins ara.
Aquest nou equipament té un ús més polivalent per quan a més del servei de
Biblioteca municipal, incorpora les instal·lacions del servei d’arxiu municipal i una sala
d’actes d’ús polivalent.
Segon. Atès fins aleshores la Biblioteca municipal venia funcionant amb unes normes
d’ús establertes per la Diputació de Barcelona a l’estar integrada aquesta, dins la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació.
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La posada en marxa d’aquest equipament fa que l’ajuntament tingui la necessitat
d’aprovar un Reglament regulador del seu ús el qual tindrà per objecte establir el règim
de funcionament i les relacions d’aquest funcionament amb els usuaris del servei.
Així doncs resulta convenient disposar d’una normativa específica i actualitzada per a
la finalitat anteriorment esmentada, en la que participin els principals agents gestors
d’aquest servei i permeti l’ús d’aquest equipament per part de qualsevol persona,
entitat pública o privada, associacions i el propi ajuntament.
Tercer. Vist que la materialització d’aquesta reglamentació requereix de la tramitació
d’un expedient de conformitat als articles 60 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
Quart. De conformitat amb les atribuïdes conferides per l’article 21 e la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de regim local, amb concordança amb l’article 13.e)
del Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple de l’ajuntament, previ informe
favorable a la comissió informativa de serveis a les persones, el següent acord.
S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient encaminat a la redacció d’un Reglament que reguli d’una
banda l’ús i funcionament de la Biblioteca municipal i de l’altra els criteris per a l’ús de
la sala polivalent per part de persones, entitats públiques o privades, associacions etc.
Segon. Crear una comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’ús i
funcionament de la Biblioteca municipal esmentat a l’acord primer integrada per:
President:
- L’alcalde
Vocals:
- Sra. Marta Flotats Riera, en representació del grup municipal Gent fent Poble
- Sra. Cristina Murcia Caraballo, en representació del grup municipal PSC
- Sra. Manoli Martín i Rey, en representació del grup municipal Imagina’t Sant
Fruitós-AM
- Sra. Dolça Olga González Recacha, en representació del grup municipal CIU
- El/La director/a de la Biblioteca
- El tècnic de cultura
- La tècnica arxivera municipal
Secretari:
- El de la corporació o funcionari en qui delegui.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte de reglament,
per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de tres mesos (inclòs
agost).

42

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Quart. Declarar que aquest acte és un acte de tràmit dins un procediment d’elaboració
d’una norma de caràcter reglamentari, i no és susceptible de cap recurs. No obstant
això es podrà interposar el que es consideri oportú.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
11. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels reglaments de
residència i centre de dia
Primer. El Ple municipal en sessió celebrada el 12 de març de 2014 va aprovar
inicialment el text del “Reglament de règim intern del servei de centre de dia” i
“Reglament de règim intern del servei de residència assistida”.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de març de 2014, a
la web municipal a partir del dia 31 de març de 2014 (a l’apartat tauler d’anuncis) i al
tauler d’anuncis durant el període del 24 de març fins el 8 de maig de 2014.
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions:
1. Rosa Brucart Prat, com a presidenta i en representació de l’Associació de
familiars i usuaris de la Residència i Centre de dia “El Lledoner”, i pel cas que
es consideri que no queda suficientment acreditada aquesta representació, es
tingui per presentat l’escrit en nom propi (registre d’entrada número 2014-ERC-1826 de 6 de maig de 2014).
2. Mercè Casals Martínez, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (registre d’entrada número 2014-E-RC1845 de 7 de maig de 2014).
Quart. En data 15 de maig de 2014 la instructora del procediment va emetre
requeriment d’esmena de deficiències consistents en manca d’acreditació de la
capacitat i la legitimació de l’entitat al·legant i manca d’acreditació fefaent de la
representació manifestada per la persona que firma la instància referenciada al punt
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primer de l’antecedent anterior, que va poder ésser notificat a la interessada Sra Rosa
Brucart Prat en data 27.05.14.
En data 3 de juny de 2014 es va donar resposta al requeriment d’esmenes efectuat,
presentant-se acta fundacional de l’associació de data 24 d’abril de 2014, si bé amb
aquest document no es pot considerar correctament acreditada la capacitat i
legitimació de l’entitat al·legant, i en conseqüència tampoc la representació fefaent de
la mateixa de la persona que signa la instància, d’acord amb els articles 311-2 i 321-1 i
següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.
Cinquè. Independentment del requeriment d’esmenes esmentat al punt anterior, es va
considerar adient convocar la Comissió de seguiment i avaluació del contracte de
gestió del servei de residència i centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de
Bages, òrgan previst a la clàusula 45 del plec de condicions administratives particulars,
als efectes de sotmetre a debat dels seus membres les al·legacions presentades
respecte als reglaments. La reunió de la comissió va tenir lloc el dia 23 de maig de
2014.
Sisè. Correspon l’emissió de dictamen previ de la Comissió Municipal Informativa de
Serveis a la Ciutadania.
S’ACORDA :
Primer. Declarar desistida l’Associació de familiars i usuaris de la residència i centre de
dia El Lledoner en les seves al·legacions, per no haver atès el requeriment d’esmena
de deficiències que se li va adreçar.

Segon Desestimar les al·legacions formulades per la Sra Rosa Brucart Prat a títol
individual i per la regidora Sra. Mercè Casals Martinez contra l’aprovació inicial del
“Reglament de règim intern del servei de centre de dia” i “Reglament de règim intern
del servei de residència assistida”, pels motius posats de manifest en la valoració
efectuada per part de la Comissió de Seguiment i Avaluació del contracte de gestió del
servei de la residència i centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de Bages que
s’incorpora com a annex al present acord i actua com a motivació seva, sens perjudici
que per motius d’oportunitat i de correcció en l’estructuració d’aquests documents,
s’acull la introducció de les modificacions següents:
Reglament de règim intern del servei de centre de dia:
A l’apartat I (SISTEMA D’ADMISSIÓ) es corregeix la numeració d’ordre de punts que
l’integren:
On diu:
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3/.- Atorgament i Documentació del Contracte. El Contracte de Serveis de Centres de
Dia per a Gent Gran serà atorgat i subscrit pel representant legal del Centre, per
l'Interessat i/o el seu representant legal, i per un familiar i/o responsable de referència
de l'Interessat, tret que aquest últim manifesti la seva lliure voluntat d'ingrés i no
accepti responsable algun. A aquest efecte, s'aportarà el següent:




Dades d'identificació i representació necessaris, tals com el document
d'identitat i d'afiliació a la Seguretat Social.
Dades identificatives del familiar, persona responsable o representant.
Pòlissa d'assegurança cobrint les despeses de defunció i I'últim rebut si n'hi
hagués.

Amb la signatura del contracte, l'Interessat i/o el seu representant legal i el familiar i/o
responsable de referència, de ser el cas, manifesten la seva voluntat de contractar
amb el Centre i, en conseqüència, que l'Interessat adquireixi la condició d'Usuari dels
serveis.
5/.- Dret d’Admissió. El Centre es reserva el dret d'admissió de persones amb
antecedents psiquiàtrics, malalties infecto - contagioses o persones que requereixin
atenció mèdica continuada.
Ha de dir:
2/.- Atorgament i Documentació del Contracte. El Contracte de Serveis de Centres
de Dia per a Gent Gran serà atorgat i subscrit pel representant legal del Centre, per
l'Interessat i/o el seu representant legal, i per un familiar i/o responsable de referència
de l'Interessat, tret que aquest últim manifesti la seva lliure voluntat d'ingrés i no
accepti responsable algun. A aquest efecte, s'aportarà el següent:




Dades d'identificació i representació necessaris, tals com el document
d'identitat i d'afiliació a la Seguretat Social.
Dades identificatives del familiar, persona responsable o representant.
Pòlissa d'assegurança cobrint les despeses de defunció i I'últim rebut si n'hi
hagués.

Amb la signatura del contracte, l'Interessat i/o el seu representant legal i el familiar i/o
responsable de referència, de ser el cas, manifesten la seva voluntat de contractar
amb el Centre i, en conseqüència, que l'Interessat adquireixi la condició d'Usuari dels
serveis.
3/.- Dret d’Admissió. El Centre es reserva el dret d'admissió de persones amb
antecedents psiquiàtrics, malalties infecto - contagioses o persones que requereixin
atenció mèdica continuada.
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Reglament de règim intern del servei de residència assistida
A la denominació del capítol 1 (ADMISSIONS I BAIXES) es corregeix la seva redacció
retirant la referència al concepte “baixes” al estar tractada aquesta qüestió al capítol 2
(RÈGIM ECONÒMIC):
On diu:
CAPÍTOL 1. ADMISSIONS I BAIXES
Ha de dir:
CAPÍTOL 1. ADMISSIONS.
Tercer. Aprovar definitivament el “Reglament de règim intern del servei de centre de
dia” i “Reglament de règim intern del servei de residència assistida” incorporant les
correccions de numeració i estructuració indicades al punt primer (sense que
aquestes correccions afectin al contingut normatiu d’aquests documents) amb el
següent redactat:
Reglament de règim intern del servei de residència assistida
CAPÍTOL 1. ADMISSIONS
ARTICLE 1er.- En I'admissió al centre del nou resident, s'observaran les següents
regles:
A) ACCÉS ALS SERVEIS: Pel que fa al servei de Residència Assistida, l’ingrés a
l’establiment:
a. En plaça amb finançament públic de la persona gran depenent, es realitzarà un
cop emesa la resolució del PIA, la qual es notificarà al seu domicili, d’acord
amb el que s’estableix a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció
d’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència;
també hi podrà accedir amb altres procediments d’accés establerts per la
legislació vigent de Serveis Socials. En tot cas serà l’ICASS qui determini les
persones que n’han d’ocupar les places.
b. En plaça en finançament privat, es realitzarà sempre que la persona usuària
compleixi els requisits que marca la llei de serveis socials per accedir al servei
de Residència Assistida per a gent gran.
B) ATORGAMENT I DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE: El contracte de prestació
de serveis assistencials serà atorgat degudament signat pel representant legal de la
residencia i pel futur usuari o si s'escau el seu tutor legal, en el cas que el primer no
pugui fer-ho per ell mateix, i a tal efecte s'aportaran les dades identificatives
necessàries:
DNI i Targeta de la Seguretat Social.
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Dades identificatives del familiar, persona responsable o representant.
L’últim rebut de la pòlissa d'assegurança cobrint les despeses de defunció, si n'hi
hagués.
Amb la signatura del contracte, el futur resident, o la persona legalment responsable
en el seu nom, manifesta la seva voluntat de fer l’ingrés en el centre i des d'aquest
moment adquireix la condició d'usuari o resident.
Una vegada formalitzat el contracte de prestació assistencial, el centre lliurarà al
interessat i/o persones responsables una relació dels objectes i roba personal que,
degudament marcada, haurà de portar l'usuari el dia del seu Ingrés.
L'usuari, una vegada efectuat I'ingrés, Lliurarà al centre una llista detallada de la roba i
dels objectes personals que porti i que podran ser retirats per ell mateix o bé per la
persona responsable en el moment de I'extinció del contracte, o quan així ho cregui
oportú, comunicant-ho al centre, per al seu control intern, sempre i quan mantingui
integrament la llista d'estris mínims exigits a que fa referència el paràgraf anterior.
C) VALORACIÓ DE L'ESTAT DEL FUTUR RESIDENT: El futur nou usuari haurà
d'aportar un informe mèdic del seu estat físic i psíquic fet dintre del tres últims mesos
abans de I'ingrés, tret dels casos d'urgències. Aquest informe estarà format per: Dades
personals, malalties actives, al·lèrgies i contraindicacions, medicació prescrita, règim
dietètic, atenció sanitària o d'infermeria que necessiti i valoració de la disminució, quan
sigui procedent.
En el cas contrari i abans de I'ingrés es sotmetrà a una revisió pel personal mèdic del
centre o al que correspongui segons el seu centre sanitari de referència, qui emetrà
informe per adjuntar a l’expedient personal del resident.
La residència es reserva el dret a no admetre persones amb antecedents psiquiàtrics,
malalties contagioses i persones que requereixin atenció mèdica continuada, sempre
prèvia autorització de l’ICASS.
D) EDAT DEL FUTUR RESIDENT: D'acord amb la normativa vigent I'edat mínima per
adquirir la condició d'usuari s'estableix als 60 anys.
Excepcionalment, sempre previ aprovació del Departament de Benestar Social i
Família, seran admeses persones menors de 60 anys quan I'informe mèdic i social
manifesti que la situació sociosanitària d'aquestes persones permeti autoritzar el seu
ingrés al centre i no existeixi altre recurs més adequat per atendre'ls.
CAPÍTOL 2. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 2on.- En cas de plaça amb finançament públic la quota d’assistència serà
l’establerta en l’Acord subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la
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Generalitat de Catalunya, amb les aportacions de l’Usuari i l’Administració establertes
en la resolució de concessió d’accés al servei social de Residència assistida per a gent
gran dictada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Abast de la quota. La quota establerta en el contracte de serveis s'entén que és la
necessària per a l'atenció de tots els serveis bàsics del servei d’assistència detallats
més a baix.
Serveis complementaris. Tots els serveis complementaris prestats per l'establiment
seran facturats al mes següent a la prestació, sota el concepte d'Extres, diferenciats
de la quota d'estada i dels altres conceptes, si escau, en el rebut mensual.
Els pagaments d'aquests serveis es realitzaran preferiblement per domiciliació
bancària.
La llista dels preus d'aquests serveis complementaris es pot trobar en el tauler
d'anuncis.
Forma de pagament. El pagament s’efectuarà mensualment, el Centre confeccionarà
els rebuts de les estades que s’hauran de fer efectius durant els últims 5 dies de cada
mes, bé mitjançant pagament en efectiu o bé mitjançant domiciliació bancària,
entenent-se en qualsevol cas que els pagaments seran sempre per mesos anticipats.
Devolucions. Les despeses de qualsevol tipus ocasionats per mora, impagament,
devolució de rebuts i/o qualsevol altra circumstància que desvirtuï el pagament, seran
de compte i càrrec de l'Usuari, el seu familiar i/o responsable de referència, així com
els interessos que aquests fets reportin, i estaran inclosos sota aquest concepte en el
rebut corresponent.
Impagament de quotes. Sense perjudici de l’establer en el paràgraf anterior,
l'impagament de les quotes corresponents podrà donar lloc, previ tràmit legal pertinent
(Regim sancionador de la Llei de Serveis socials), a la resolució del contracte de
serveis, i s’hauria de reintegrar a l'Usuari al seu domicili o al del familiar responsable.
Aquest fet es comunicarà a l'Usuari, al seu representant legal o a la persona
responsable i al servei d'inspecció i registre de l’ICASS.
Absències. Les absències perllongades de l'Usuari haurien de ser comunicades al
Centre amb la suficient antelació i per escrit, tret que es tracti d'un cas d'absència
forçosa i imprevista.
El Centre es compromet a reservar la plaça de l'Usuari tant en cas d'absències
voluntàries com forçoses, en els termes legals previstos, i sempre que aquest, o el seu
familiar i/o persona responsable, compleixi amb les obligacions al seu càrrec, entre
elles el pagament de la quota amb reducció del cost de l'alimentació que consti en el
tauler d'anuncis. Els dies de sortida i tornada es consideraran com presents en
l'establiment. Les absències no justificades o no comunicades prèviament no
comportaran cap tipus de bonificació.
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Baixes. Les baixes per defunció o per motius aliens a la voluntat de l'Usuari donaran
lloc, en el termini d'un mes, a una liquidació pels dies d'estada realment gaudits, fins al
dia de la baixa. Incloent entre aquestes els pagaments o despeses ocasionades com a
conseqüència de la defunció.
Si la baixa fos voluntària, la liquidació es faria en funció del temps real que l'Usuari
hagi estat ingressat. No obstant això, si l'Usuari no hagués comunicat per escrit al
Centre aquesta baixa amb quinze dies d'antelació, amb la liquidació es podrà cobrar
fins a un màxim de quinze dies addicionals al preu de l'estada com a compensació.
ARTICLE 3er.- En el preu de I'estada estan incloses les següents prestacions:
 Allotjament.
 Manutenció.
 Acolliment i convivència.
 Atenció personal a les activitats de la vida diària.
 Hàbits d'autonomia.
 Dinamització sociocultural,
 Servei de bugaderia i repàs de roba, llevat el que es disposa l’article 6 del
Reglament de règim intern que forma part d'aquest contracte en relació als
serveis de tintoreria o qualsevol aItre tractament especial de neteja.
 Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
 Higiene personal.
 Suport social.
 Atenció familiar adreçada a I'afavoriment de la relació entre l'usuari la seva
família.
 Assistència sanitària prestada per mitjans propis o aliens.
Això no impedeix, en cap manera, que l'usuari mantingui I'obligatòria relació amb el
metge de capçalera que li correspongui, els diagnòstics i prescripcions del qual seran
rigorosament complertes.
Si l'usuari és titular o beneficiari de la Seguretat Social, es procedirà al canvi de
domicili facilitant així I'assistència sanitària a càrrec d'aquest organisme si fos
necessari.
El control, administració, seguiment i conservació dels medicaments prescrits pel
metge que hagi atès a I'usuari serà competència i responsabilitat exclusiva del
personal qualificat de la residència.
En aquest sentit no es permet l'existència de cap tipus de medicació o material sanitari
a les habitacions del usuaris, a no ser que disposi d'autorització del centre.
Quan l'usuari pateixi un procés que, per la seva patologia i d'acord amb el responsable
sanitari del centre, necessiti un tractament o atenció especial, no assumible per la
residència, serà traslladat a un centre sanitari per dur a terme el tractament necessari.
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Una vegada normalitzada la situació, I'usuari podrà tornar a la residència.
L'atenció o medicació especialitzada que superi la cobertura per la Seguretat Social,
per la mutualitat de l'usuari o pel servei mèdic propi de la residència serà considerada
com un servei complementari, i, per tant, les despeses econòmiques que s'originin per
aquest concepte hauran de ser satisfetes pel propi resident, per la seva família o per la
persona responsable del mateix.
ARTICLE 4art.- En el cas que I'usuari no disposi de cobertura econòmica sanitària
(Seguretat Social, Mutualitat, Asseguradora Mèdica, etc.) les despeses mèdiques
seran a càrrec de les persones que ho necessitin: bolquers, transport d'ambulàncies,
despeses d'internaments a centres hospitalaris, radiografies, exploracions, consultes
externes, etc.
ARTICLE 5è.- Seran a càrrec de I'usuari tots els desperfectes fets en instal·lacions i
propietats de la residència, així com a altres usuaris, i personal del centre, quan els
mateixos no estiguin coberts per la pòlissa de responsabilitat civil.
ARTICLE 6è.- Serveis complementaris:
Es consideren serveis complementaris i per tant no estaran compresos en el preu
general, els següents:
 Tot el material que necessiti I'usuari per al seu ús personal: cadires de rodes,
caminadors, estris i productes de neteja personal, exceptuant els productes
necessaris per la higiene bàsica del resident.
 Perruqueria.
 Podologia.
Televisió individual.
Els costos de les sortides programades per I'Entitat a les que I'usuari podrà acollir-se
de forma voluntària, sempre que aquestes no estiguin incloses en el programa
d'activitats.
Altres prestades per professionals externs.
Telèfon, Internet i altres.
Neteja de roba, propietat de I'usuari i que tingui tractament de rentat en sec o
qualsevol altre tractament especial de neteja.
Despeses sanitàries, d'acord amb lo previst en els articles 3 i 4 del present RRI.
Despeses de la persona que acompanyi l'usuari al centre hospitalari excepte quan
es tracti de personal en jornada laboral.
El sistema electrònic d’identificació per al control de peces de roba.
Acompanyaments externs (visites mèdiques programades, gestions i compres).
CAPÍTOL 3. SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA
ARTICLE 7è.- Amb I ‘objectiu de garantir el bon funcionament de la residència, així
com preservar els dret dels residents, s'estableixen els horaris següents per a les
activitats que es detallen:
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HORARIS: L'Organització horària del Centre, inclòs I'horari dels àpats, el de llevarse i anar a dormir estarà establert en el tauler d'anuncis de la residència.
L'usuari pot sortir i entrar de la residència entre les 8 i les 22 hores, respectant
I'horari establert dels àpats i comunicant la seva sortida.
Si els familiars o amics desitgen quedar-se a dinar amb el resident, hauran de
comunicar-lo amb 24 hores d’anteIació. Pagaran el preu del menú que estarà
publicat al taulell d’anuncis.



INFORMACIÓ MÈDICA: La residència disposa d'un horari d'informació i d'atenció
als familiars dels usuaris per part de la persona responsable de la residència o dels
responsables d'atenció a l'usuari que figura al tauler d'anuncis.



TELÈFON: Per respecte al descans dels residents, les trucades telefòniques pels
usuaris es suprimiran des de les 21:00 hores fins les 9:00 hores del dia següent,
llevat de casos urgents.
Per prescripció facultativa, pot alterar-se aquests horaris pels usuaris que així ho
necessitin.



SORTIDES: L'usuari podrà sortir del centre quan vulgui avisant prèviament al
personal del centre, sempre que no existeixi una indicació mèdica que desaconselli
la sortida, en aquest cas s'assumirà de forma expressa la responsabilitat per I
‘absència.



HORARI GENERAL DEL CENTRE: Donat el caràcter de servei permanent que fa
la residència, el seu horari de funcionament es continu les 24 hores del dia, si bé
per garantir el descans dels usuaris, es prega a familiars i amics, abstenir-se de fer
visites a partir de les 22:00 hores.

ARTICLE 8è .- En cas que I'usuari tingui algun aliment com a galetes, bombons,
fruita, etc., farà falta que ho comuniqui a la persona cuidadora de referència, amb la
finalitat de respectar, en el seu cas, les dietes especifiques establertes per prescripció
facultativa, així com per evitar el deteriorament dels productes.
ARTICLE 9è.- El centre té un servei de bugaderia propi per la roba d'ús personal dels
residents.
Per poder fer ús d'aquest servei és imprescindible que tota la roba estigui degudament
marcada, el centre, a la vegada, proporcionarà un sistema electrònic d’identificació per
al control de les peces de roba. L'usuari o les persones responsables estan obligades
a refer la roba d'us personal de I'usuari quan sigui necessari i en les mateixes
condicions de marcat.
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El centre no es fa càrrec del deteriorament que pugui patir la roba per desgast o per
alteració del teixit.
ARTICLE 10è.- En cas de defunció de I'usuari, la residència posarà tots els mitjans al
seu abast pel trasllat a Pompes Fúnebres, avisant immediatament als familiars més
propers.
CAPÍTOL 4. DRETS DELS RESIDENTS
ARTICLE 11è.- A part dels inclosos als articles 8, 9, 10 i 12 de la llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials Els usuaris dels serveis residencials i diürns tenen dret a:
 Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i intimitat.
 La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs
expedients.
 Dret a la intimitat
 Rebre informació prèvia, tant la família/responsable legal com al resident, amb
relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si s’escau, hi puguin donar
llur consentiment específic i lliure.
 Accedir a llurs expedients individuals, documentació normativa.
 Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a sortirne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent.
 Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.
 Rebre una atenció personalitzada.
 Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural,
en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.
 Comunicar i rebre lliurement informació.
 Secret de les comunicacions. Mantenir la privacitat, mitjançant el secret
professional de totes aquelles dades pròpies que no fa falta que siguin conegudes
per la resta de residents.
 Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.
 Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.
 Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la relació
amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida
actuals.
 Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o
col·lectivament.
 Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen.
 Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. Dret a no ser discriminat
en el tracte per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
 Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades.
 Rebre de manera continuada la prestació dels serveis, en les condicions
establertes o convingudes, sense perjudici de les clàusules d'estabilització que
s'acorden.

52

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)






No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o
intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i
supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris
o de terceres persones.
Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de
l’usuari o usuària.
Participar en el consell de participació del centre, tant com a membre del mateix
com en la formalització del seu vot per elegir els membres.

L’exercici d’aquests drets també implica el respecte pel funcionament del servei i el
seu personal, així com a la llibertat de les altres persones.
ARTICLE 12è.- La residència al seu temps també determina els seus drets:
 Morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats a ser possible.
 Continuar mantenint, per part de l’usuari, la relació amb la seva família amb la
major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint
la comunicació amb l’exterior de l’establiment.
 El dret a l'ús d'aparells de radio, televisió, musicals, etc. amb l'únic condicionament
de que el seu ús no molesti a altres residents.
 Dret a poder convidar a menjar o sopar a familiars i amics amb l'única condició
d'avisar prèviament a la direcció de l’establiment i al pagament d'aquestes
separadament de la quota mensual.
 Dret a continuar utilitzant l'habitació que li va ser assignada en el moment de
l’ingrés, no podent ser traslladat de la mateixa sense la conformitat per escrit seva
o del familiar responsable. Podrà existir excepció, sempre i quan es donin causes
de força major que hauran de ser comunicades tant a l'usuari com al familiar
responsable i degudament justificades.
ARTICLE 13è.- Dret a rebre visites. L’horari de visites serà lliure, sempre que no
interfereixi en la vida diària dels altres residents. S’aconsella que les visites dels
familiars es realitzin en hores diürnes, preferiblement de 10 del matí a 21:00 de la nit.
ARTICLE 14è.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà
dipositària de quant diner metàl·lic lliuri l’usuari per la seva custòdia. Per poder retirar
el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació d’un resguard de dipòsit. La
residència no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor que no es dipositin en
la forma prevista anteriorment.
ARTICLE 15è.- La residència s'obliga a donar compliment a l'establert respecte als
drets dels usuaris, previstos en l'article 5 del decret 284/96 modificat pel 176/2000 i als
articles 8, 9, 10 i 12 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
CAPÍTOL 5. OBLIGACIONS DE L'USUARI
A més de les que han estat desenvolupades fins a aquí, l'usuari haurà de:
53

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ARTICLE 16è.- L'usuari i la persona responsable estan obligats a facilitar la percepció
del servei i en especial a:
 Respectar i facilitar la convivència.
 Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en els terminis
d’aquest contracte.
 Abonar puntualment el preu pactat.
ARTICLE 17è.- Durant la seva estada en l'establiment, l'usuari haurà de mantenir la
correcció en la higiene personal i el vestir.
ARTICLE 18è.- L'usuari haurà d'extremar la seva atenció en el tracte amb la resta
d'usuaris amb la finalitat d'evitar qualsevol tipus d'incidents, aconseguint amb això el
més grat nivell de convivència.
ARTICLE 19è.- Per prescripció mèdica queda prohibit tenir en les habitacions
qualsevol tipus de medicaments ja que es competència exclusiva del metge de la
residència el control mèdic dels usuaris. Les excepcions es gestionaran
individualment.
ARTICLE 20è.- Queda prohibit, per raons d'higiene i sobretot dietètiques, tenir en les
habitacions qualsevol tipus d'aliments, per la mateixa raó anterior de que el metge és
qui deurà establir els règims alimentaris. Les excepcions es gestionaran
individualment.
ARTICLE 21è.- No està permès fumar a la residència excepte que a la mateixa s'hagi
destinat un espai exclusivament per a això.
ARTICLE 22è.- Tot i que l’entrada i sortida del centre és lliure, les absències, que
siguin de llarga o curta durada hauran de ser comunicades a la Direcció de
l'establiment, si no es comuniquen no es consideraran com absències.
ARTICLE 23è.- S'haurà de procurar una bona relació no solament amb la resta de
residents sinó també amb els treballadors/es de l'establiment.
ARTICLE 24è.- S'hauran de respectar i conservar tant les instal·lacions com el
mobiliari ja que el gaudir del seu ús es comú a tots els residents, si no és així seran a
càrrec de l’usuari tots els desperfectes fets en instal·lacions i propietats de la
residència, així com a altres usuaris, i personal del centre.
ARTICLE 25è.- Es permet tenir animals domèstics per part dels usuaris sempre que
s’acordi amb el centre i aquest tingui les instal·lacions adequades per l’animal i que
l’animal estigui ben ensinistrat. El client es farà càrrec del cuidatge i de totes les
despeses que generi. En cas que el centre consideri que el cuidatge no és l’adequat o
que no es pot realitzar per l’usuari, podrà decidir l’admissió de l’animal.
ARTICLE 26è.- L’incompliment per part de l’usuari i de la persona responsable de les
obligacions exposades en aquest Reglament de Règim Intern, podrien suposar, previ
tràmit legal pertinent, a la resolució del contracte i per tant la finalització de la prestació
dels serveis.
ARTICLE 27è.- Serà també considerat incompliment de les obligacions de l’usuari i
per tant podria suposar, previ tràmit legal pertinent, la possible suspensió de la
prestació del servei:
 Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l’usuari o de la
persona responsable del mateix.
 Ebrietat habitual o drogoaddicció.
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La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre
l’assistència del personal del centre.
Negar-se o impedir que es faci la neteja diària de la seva habitació.
L’intent o assetjament sexual o d’altre tipus a qualsevol usuari o personal del
centre.
Quan l’estat psíquic de l’usuari impedeixi la normal convivència i requereixi a judici
del personal sanitari del centre el seu trasllat a un centre especialitzat.

ARTICLE 28è.- Els usuaris o familiars d’aquell usuari que cessi del servei per
qualsevol causa, hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i bens de
qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 7 dies següents a la baixa, llevat cas de
força major, entenent-se que en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que estimi
pertinent dels bens abans esmentats.
La direcció del centre vol fer constar dintre d’aquestes normes de règim intern
que el centre es considera per normativa un centre obert substitutori de la llar,
per la qual cosa pot succeir qualsevol situació que també pugui succeir al
mateix domicili de l’usuari, com ara per exemple caigudes incontrolables,
autolesions, desorientacions fora del centre, etc.
Reglament de règim intern del servei de Centre de Dia
I.- SISTEMA D’ADMISSIÓ
1/.- Accés al servei. Pel que fa al servei de Centre de dia, l’ingrés a l’establiment:
a. En plaça amb finançament públic de la persona gran depenent, es
realitzarà un cop emesa la resolució del PIA, la qual es notificarà al seu
domicili, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 39/2006, de 14 de
desembre de Promoció d’Autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència; també hi podrà accedir amb altres procediments
d’accés establerts per la legislació vigent de Serveis Socials. En tot cas
serà l’ICASS qui determini les persones que n’han d’ocupar les places.
b. En plaça en finançament privat, es realitzarà sempre que la persona
usuària compleixi els requisits que marca la llei de serveis socials per
accedir al servei de Centre de dia per a gent gran.
2/.- Atorgament i Documentació del Contracte. El Contracte de Serveis de Centres
de Dia per a Gent Gran serà atorgat i subscrit pel representant legal del Centre, per
l'Interessat i/o el seu representant legal, i per un familiar i/o responsable de referència
de l'Interessat, tret que aquest últim manifesti la seva lliure voluntat d'ingrés i no
accepti responsable algun. A aquest efecte, s'aportarà el següent:



Dades d'identificació i representació necessaris, tals com el document
d'identitat i d'afiliació a la Seguretat Social.
Dades identificatives del familiar, persona responsable o representant.
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Pòlissa d'assegurança cobrint les despeses de defunció i I'últim rebut si n'hi
hagués.

Amb la signatura del contracte, l'Interessat i/o el seu representant legal i el familiar i/o
responsable de referència, de ser el cas, manifesten la seva voluntat de contractar
amb el Centre i, en conseqüència, que l'Interessat adquireixi la condició d'Usuari dels
serveis.
3/.- Dret d’Admissió. El Centre es reserva el dret d'admissió de persones amb
antecedents psiquiàtrics, malalties infecto - contagioses o persones que requereixin
atenció mèdica continuada.
II.- RÈGIM ECONÒMIC
1/.- En cas de plaça amb finançament públic la quota d’assistència serà l’establerta en
l’Acord subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, amb les aportacions de l’Usuari i l’Administració establertes en la resolució
de concessió d’accés al servei social de centre de dia per a gent gran dictada per
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
2/.- Abast de la quota. La quota establerta en el contracte de serveis s'entén que és
la necessària per a l'atenció de tots els serveis bàsics del centre de dia detallats més a
baix.
3/.- Serveis complementaris. Tots els serveis complementaris amb cost prestats per
l'establiment seran facturats al mes següent a la prestació, sota el concepte d'Extres,
diferenciats de la quota d'estada i dels altres conceptes, si escau, en el rebut mensual.
Els pagaments d'aquests serveis es realitzaran preferiblement per domiciliació
bancària.
El llistat dels preus d'aquests serveis complementaris es pot trobar al tauler d'anuncis.
4/.- Forma de pagament. El pagament s’efectuarà mensualment, el Centre
confeccionarà els rebuts de les estades que s’hauran de fer efectius durant els darrers
5 dies de cada mes, bé mitjançant pagament en efectiu o bé mitjançant domiciliació
bancària, entenent-se en qualsevol cas que el pagaments seran sempre per mesos
anticipats.
5/.- Devolucions. Les despeses de qualsevol tipus ocasionats per mora, impagament,
devolució de rebuts i/o qualsevol altra circumstància que desvirtuï el pagament, seran
de compte i càrrec de l'Usuari, el seu familiar i/o responsable de referència, així com
els interessos que aquests fets reportin, i estaran inclosos sota aquest concepte en el
rebut corresponent.
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6/.- Impagament de quotes. Sense perjudici de l'establert en el numeral precedent,
l'impagament de les quotes corresponents podrà donar lloc, previ tràmit legal pertinent,
a la resolució del contracte de serveis.
7/.- Absències. Les absències perllongades de l'Usuari haurien de ser comunicades al
Centre amb la suficient antelació i per escrit, tret que es tracti d'un cas d'absència
forçosa i imprevista.
El Centre es compromet a reservar la plaça de l'Usuari tant en cas d'absències
voluntàries com forçoses, en els termes legals previstos, i sempre que aquest, o el seu
familiar i/o persona responsable, compleixi amb les obligacions al seu càrrec, entre
elles el pagament de la quota amb reducció del cost de l'alimentació que consti en el
tauler d'anuncis. Els dies de sortida i tornada es consideraran com presents en
l'establiment. Les absències no justificades o no comunicades prèviament no
comportaran cap tipus de bonificació.
8/.- Baixes. Les baixes per defunció o per motius aliens a la voluntat de l'Usuari
donaran lloc, en el termini d'un mes, a una liquidació de la quota aportada pel client
pels dies d'estada realment gaudits, fins al dia de la baixa. Incloent entre aquestes els
pagaments o despeses ocasionades com a conseqüència de la defunció.
Si la baixa fos voluntària, la liquidació es faria en funció del temps real que l'Usuari
hagi estat ingressat. No obstant això, si l'Usuari no hagués comunicat per escrit al
Centre aquesta baixa amb quinze dies d'antelació, amb la liquidació es podrà cobrar
fins a un màxim de quinze dies addicionals al preu de l'estada com a compensació.
III.- SERVEIS QUE PRESTA EL CENTRE
1/.- Serveis bàsics. El Centre prestarà amb caràcter bàsic els següents serveis:
ACOLLIMENT I CONVIVÈNCIA
MANUTENCIÓ
- Els horaris del menjador (esmorzar, menjar, berenar i sopar), així com les
adaptacions i/o modificacions que dels mateixos pugui realitzar el Centre per
a millorar el seu funcionament, es publicaran en el tauler d'anuncis del centre
de dia
- Els àpats solament es serviran al menjador. La ubicació de les places del
menjador seran fixes per a una millor atenció de l'Usuari, i només podran ser
alterades per la Direcció del Centre o el responsable del menjador amb la
conformitat de l'Usuari.
- És competència d'un metge la imposició, variació o supressió dels règims
alimentaris especials, ja que els menús del Centre són únics, i estan sota el
control mèdic del Centre. Tot Usuari que per prescripció facultativa hagi de
mantenir un règim alimentari determinat, estarà obligat a la seva comunicació
i compliment.
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El servei d’esmorzar i sopar es prestarà únicament a petició expressa de
l'Usuari o el seu familiar i/o responsable de referència
SUPORT PERSONAL, SOCIAL I FAMILIAR DE L’USUARI.
- Atenció familiar dirigida a l'afavoriment de la relació entre l'Usuari i la seva
família, les relacions socials amb altres Usuaris, i la relació de l'Usuari amb el
mitjà que l’envolta.
SEGUIMENT I PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS DE LA SALUT.
- Aquest servei no substitueix l'obligatòria relació de l'Usuari amb el metge de
capçalera que li correspongui, els diagnòstics i les prescripcions del qual
haurien de ser complertes.
- El control, l'administració i la conservació dels medicaments prescrits a
l'Usuari estaran exclusivament a càrrec del personal qualificat del Centre
- Els medicaments i l'atenció mèdica especialitzada de l'Usuari correran a
càrrec de la Seguretat Social, de la corresponent mútua o asseguradora
mèdica, o del propi Usuari si no fos beneficiari de les mateixes.
- El Centre disposa de DUI (Diplomat Universitari en Infermeria) per a realitzar
les atencions d'infermeria que necessiti l'Usuari. Tot el material precís per a
aquestes atencions que no sigui proporcionada per la Seguretat Social, la
corresponent mútua o asseguradora mèdica, tals com xeringues, alcohol, i
altre material específic, correran a càrrec de l'Usuari que faci ús del mateix.
- Sense perjudici de la valoració del grau de dependència de l'Usuari a la
contractació dels serveis, el Centre realitzarà avaluacions periòdiques, ja
siguin de caràcter anual o semestral, d'acord a l'estat i les necessitats de
l'Usuari.
- En cas que l'Usuari pateixi un procés que, per la seva patologia, requereixi un
tractament o una atenció especial que necessiti un recurs assistencial
d'atenció sanitària més complex, aquest serà traslladat a un centre sanitari
perquè s'efectuï el diagnòstic i es determini el tractament específic. Una
vegada normalitzada la situació, l'Usuari podrà tornar al Centre.
HIGIENE PERSONAL.
- Es realitzarà amb productes de qualitat estàndard, excepte els utensilis i
productes d'higiene personal proporcionats pel propi Usuari, o pel familiar i/o
responsable de referència.
READAPTACIÓ FUNCIONAL I SOCIAL.
RECUPERACIÓ DELS HÀBITS D’AUTONOMIA.
DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL.
ATENCIÓ PERSONAL EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA.
ACTIVITATS D’OCI.
FISIOTERÀPIA
2/.- Serveis complementaris. A més dels serveis bàsics disposats en l'article anterior,
el Centre també ofereix els següents serveis complementaris, que no estan compresos
dintre del preu general i que els Usuaris podran utilitzar de forma voluntària.
 Les comunicacions optatives sol·licitades per l’Usuari.
Suport psicològic familiar.
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Tot el material que necessiti l'Usuari per al seu ús personal: cadires de rodes,
caminadores, utensilis i productes d'higiene personal diferents als proporcionats
als serveis bàsics.
Podologia.
L’atenció domiciliària privada. I altres serveis complementaria a domicili
Els costos de transport i/o acompanyament externs a qualsevol destinació, tant
sanitari com social, que no siguin coberts per la Seguretat Social, la
corresponent mútua o asseguradora mèdica (visites mèdiques programades,
gestió de compres, ...) .
Els costos addicionals de les sortides programades pel centre per a Usuaris amb
validesa motriu, a les quals aquests podran acollir-se de forma voluntària.
Altres prestades per professionals externs.
Telèfons i anàlegs.
La bugaderia i neteja de roba propietat de l'Usuari tot i ser un servei complementari
que serà gratuït per l’usuari. Per a fer ús d'aquest servei és imprescindible que
tota la roba estigui degudament marcada amb un sistema electrònic
d’identificació per al control de les peces de roba.
El Centre no es
responsabilitza de la deterioració que pugui sofrir la roba per desgast o per
alteració del teixit.
Despeses sanitàries generades d'acord amb el previst en el capítol III/.- 1/.- D) del
present Reglament.
3/.- Horari. L'organització horària del Centre, inclòs l'horari dels àpats, estarà
establerta en el tauler d'anuncis del centre.
L'Usuari podrà sortir i entrar del Centre entre les 09:00 hores i 21:00 hores, respectant
l'horari establert per als àpats i, de ser el cas, l'horari acordat per l'Usuari amb el
Centre, havent de comunicar en tots els casos la seva sortida.
4/.- Sortides. L'Usuari podrà sortir del Centre quan desitgi avisant sempre prèviament
al Centre, tret que existeixi indicació mèdica que desaconselli la sortida pel seu
compte.
IV.- DRETS I DEURES DELS USUARIS:
IV. A/ DRETS DELS RESIDENTS
1/.- A part dels inclosos als articles 8, 9, 10 i 12 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials Els usuaris dels serveis residencials i diürns tenen dret a:




Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i intimitat.
La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs
expedients.
Dret a la intimitat
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Rebre informació prèvia, tant la família/responsable legal com al resident, amb
relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur
consentiment específic i lliure.
Accedir a llurs expedients individuals, documentació normativa.
Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a sortirne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent.
Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.
Rebre una atenció personalitzada.
Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural,
en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.
Comunicar i rebre lliurement informació.
Secret de les comunicacions. Mantenir la privacitat, mitjançant el secret
professional de totes aquelles dades pròpies que no fa falta que siguin conegudes
per la resta de residents.
Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.
Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.
Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o
col·lectivament.
Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa. Dret a no ser discriminat
en el tracte per raó de naixement, raça, sexe, religió opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades.
Rebre de manera continuada la prestació dels serveis, en les condicions
establertes o convingudes, sense perjudici de les clàusules d'estabilització que
s'acorden.
No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o
intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i
supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris
o de terceres persones.
Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de
l’usuari o usuària.
Participar en els consells de participació de centre, tant com a membre del mateix
com en la formalització del seu vot per elegir els membres.

L’exercici d’aquests drets també implica el respecte pel funcionament del servei i el
seu personal, així com a la llibertat de les altres persones.
2/.- El centre al seu temps també determina els seus drets:
 Continuar mantenint, per part de l’usuari, la relació amb la seva família amb la
major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint
la comunicació amb l’exterior de l’establiment.
 Dret a poder convidar a menjar o sopar a familiars i amics amb l'única condició
d'avisar prèviament a la direcció de l’establiment i al pagament d'aquestes
despeses separadament de la quota mensual.
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3/.- Dret a rebre visites. L’horari de visites serà lliure, sempre que no interfereixi en la
vida diària dels altres residents. S’aconsella que les visites dels familiars es realitzin en
hores diürnes, preferiblement de 10 del matí a 9 de la nit.
4/.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositària dels diners
en metàl·lic que lliuri l’usuari per la seva custòdia. Per poder retirar el dipòsit abans
esmentat, es requerirà la presentació d’un resguard de dipòsit. La residència no es fa
responsable de la pèrdua d’objectes de valor que no es dipositin en la forma prevista
anteriorment.
5/.- El centre s'obliga a donar compliment a l'establert respecte als drets dels usuaris,
previstos en l'article 5 del decret 284/96 modificat pel 176/2000 i als articles 8, 9, 10 i
12 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
IV. B/ OBLIGACIONS DE L'USUARI
A més de les que han estat desenvolupades fins a aquí, l'usuari haurà:
1/.- l'usuari i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei i en
especial a:
 Respectar i facilitar la convivència.
 Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en els terminis
d’aquest contracte.
 Abonar puntualment el preu pactat.
2/.- Durant la seva estada en l'establiment, l'usuari haurà de mantenir la correcció en
la higiene personal i el vestir.
3/.- L'usuari haurà d'extremar la seva atenció en el tracte amb la resta d'usuaris amb
la finalitat d'evitar qualsevol tipus d'incidents, aconseguint amb això el més grat nivell
de convivència.
4/.- Per prescripció mèdica queda prohibit tenir a les habitacions o bosses de mà
qualsevol tipus de medicaments ja que es competència exclusiva del responsable
higiènicsanitàri i/o el metge del centre el control de la medicació dels usuaris. Les
excepcions es gestionaran individualment.
5/.- No està permès fumar al centre excepte que en aquest s'hagi destinat un espai
exclusivament per a això.
6/.- Tot i que l’entrada i sortida del centre és lliure, les absències, que siguin de llarga o
curta durada hauran de ser comunicades a la Direcció de l'establiment, si no es
comuniquen no es consideraran com absències.
7/.- S'haurà de procurar una bona relació no solament amb la resta d'usuaris sinó
també amb els treballadors/es de l'establiment.
8/.- S'hauran de respectar i conservar tant les instal·lacions com el mobiliari, ja que el
gaudir del seu ús es comú a tots els residents, si no és així seran càrrec de l’usuari
tots els desperfectes fets en instal·lacions i propietats de la residència, així com a
altres usuaris i personal del centre.
9/.- Es permet tenir animals domèstics per part dels usuaris sempre que s’acordi amb
el centre i aquest tingui les instal·lacions adequades per l’animal i que aquest estigui
ben ensinistrat. El client es farà càrrec del cuidatge i de totes les despeses que generi.
En cas que el centre consideri que el cuidatge no és l’adequat o que no es pot
realitzar per l’usuari podrà decidir l’admissió de l’animal.
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10/.- L’incompliment per part de l’usuari i de la persona responsable de les obligacions
exposades en aquest Reglament de Règim Intern, podrien suposar, previ tràmit legal
pertinent, la resolució del contracte i per tant l’acabament de la prestació dels serveis.
11/.- Serà també considerat incompliment de les obligacions de l’usuari i per tant
també podria suposar, previ tràmit legal pertinent, la possible suspensió de la prestació
del servei:
 Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l’usuari o de la
persona responsable del mateix.
 Ebrietat habitual o drogoaddicció.
 La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre
l’assistència del personal del centre.
 L’intent o assetjament sexual o d’altre tipus a qualsevol usuari o personal del
centre.
 Quan l’estat psíquic de l’usuari impedeixi la normal convivència i requereixi, a
judici del personal sanitari del centre, el seu trasllat a un centre especialitzat.
12/.- Els usuaris o familiars d’aquell usuari que cessi del servei per qualsevol causa,
hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i bens de qualsevol tipus,
en l’improrrogable termini de 7 dies següents a la baixa, llevat cas de força major,
entenent-se que en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que estimi pertinent dels bens
abans esmentats.
La direcció del centre vol fer constar dintre d’aquestes normes de règim intern
que el centre es considera per normativa un centre obert substitutori de la llar,
per la qual cosa pot succeir qualsevol situació que també pugui succeir al
mateix domicili de l’usuari, com ara per exemple caigudes incontrolables,
autolesions, desorientacions fora del centre, etc.
Quart. Procedir a la publicació integra dels reglaments aprovats, moment a partir del
qual entraran en vigor quedant derogat el Reglament de règim intern del servei de
residència assistida i centre de dia municipal per a gent gran “El Lledoner” publicat al
BOPB l’1 de desembre de 2010.
Cinquè. Declarar que:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, 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.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Annex. ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL CONTRACTE
DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE LA GENT
GRAN DE SANT FRUITÓS DE BAGES .
A Sant Fruitós de Bages, essent les 13:15 hores del dia 23 de maig de 2014, prèvia
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen, als efectes de celebrar sessió de la
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Comissió de seguiment i avaluació del contracte de gestió del servei de la residència i
centre de dia de la gent gran de Sant Fruitós de Bages. A l’acte es reuneixen els
senyors i senyores que seguidament es relacionen:
President:
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde

Vocals:
Cristina Murcia Caraballo, com a regidora de Benestar social
Laura Isanta Puig, treballadora social municipal
Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal
Gemma Bau Puig, interventora municipal
Arnald Pannocchia Arboix, director de la residència i centre de dia “El Lledoner”
Joan Antón Juan, com a personal d’interlocució tècnica de l’empresa RESIDÈNCIA
TERCERA EDAT L’ONADA, S.L.
Secretari i assessor legal de la comissió:
Josep González Ballesteros, Secretari municipal
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat dels assistents a la reunió anterior l’acta de la mateixa, que
va ser tramesa per correu electrònic en data 5 de març de 2014 als assistents,
sense haver-se presentat objeccions.
2. Debat entre els membres de la comissió i resolució de les al·legacions
presentades al Reglament de règim intern del servei de residència i centre
de dia.
Com a punt previ abans d’entrar en l’anàlisi individualitzat de cada al·legació
presentada, el Secretari fa constar que cal tenir en compte que no ha d’ésser
objecte d’un Reglament de règim intern regular aspectes ja regulats per altra
normativa aplicable als serveis ni el funcionament diari dels mateixos.
A) AL.LEGACIONS presentades per ROSA BRUCART PRAT, com a
presidenta i en representació de l’Associació de familiars i usuaris de la
residència i centre de dia “El Lledoner” ( RE 1826 de 6.5.14 )
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Al·legació PRIMERA
El Reglament de Règim Intern és un document que regula el dia a dia del Centre, i
que per tal de tenir una aplicació òptima per tots els actors que hi intervenen,
creiem convenient que s’elabori en una marc, on totes les parts hi estiguin
integrades i que són: usuaris, familiars, tutors legals, associació, Regidora de
Serveis Socials, empresa, treballadora social de l’ajuntament i treballadors del
Centre.
Anàlisi:
Es considera que l’aprovació dels Reglaments s’ha fet respectant el procediment
formal establert legalment, segons l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril,
reguladora de les bases del Règim Local.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació SEGONA
Per tal de facilitar-ne la lectura, l’aplicació i la interpretació, creiem que l’estructura
dels dos reglaments hauria de ser coincident. És a dir, els redactats comuns, de la
Residència i del Centre de Dia siguin coincidents per tal de fer-ne una aplicació
homogènia. Per exemple: el servei de Fisioteràpia es considera que va inclòs dins
del servei per als usuaris dels Centre de dia, mentre, que per als usuaris de la
residència aquest servei no queda detallat; pel que fa a la roba marcada amb el
sistema electrònic d’identificació per al control de peces de roba, per als usuaris de
la residència es considera com un servei complementari i per als usuaris del centre
de dia no se’n diu res...
Anàlisi:
Es considera que no hi ha cap causa jurídica per estimar aquesta al·legació.
I a nivell tècnic, es tracta de dos serveis diferents dins la cartera de serveis socials i
no hi ha cap raó tècnica per estimar aquesta al·legació.
Per part de la direcció i personal d’interlocució tècnica de l’empresa concessionària
s’afegeix com a resposta més concreta que no es poden oblidar 2 aspectes:
a. Són serveis diferents
b. Tenen normatives diferenciades en requeriments diferenciats. Per
Exemple: En la normativa que afecta al servei de Residència assistida
es regula l'horari i les funcions del/la Fisioterapeuta. En canvi en la
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normativa de Centre de dia comenta que ha d'existir el perfil
professional però res mes. És per això que el reglament de Règim
intern del Centre de dia es detalla que aquest servei es considera que
va inclòs dins del mateix servei i en el Servei de Residència assistida no
es detalla ja que la normativa ho demana específicament.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació TERCERA
No inclou els mecanismes d’informació en tots els serveis i la participació
democràtica dels usuaris o llurs representats legals, ja que és un dels requisits
mínims que ha d’incloure tot reglament de règim intern. ICASS en l’art. 18.3 b) del
Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol,
de regulació del sistema Català de Serveis Socials.
Anàlisi:
Cal dir en aquest sentit que els Reglaments aprovats inicialment preveuen, en el
capítol quart (article 11 del reglament del servei de residència assistida i capítol IV
del servei de centre de dia), on s’enumeren els drets dels usuaris del servei,
aquests mecanismes d’informació i participació.
Concretament en els següents punts:
-Rebre informació prèvia, tant la família/responsable legal com al resident, amb
relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si s’escau, hi puguin donar
llur consentiment específic i lliure.
-Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.
-Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o
col·lectivament.
-Participar en el consell de participació del centre, tant com a membre del mateix
com en la formalització del seu vot per elegir els membres.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació QUARTA
Els reglaments de Règim Intern de la Residència i del Centre de Dia, no inclouen
els annexos, que al nostre entendre haurien de ser els següents:
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Horaris del Centre. Entrades i sortides dels usuaris/ Menús/ Horari del servei de
menjador/ Contracte de la Residència/ Contracte del Centre de Dia/ Relació dels
Serveis Complementaris i els seus preus així com els seus horaris/ Catàleg de
serveis Bàsics de la Residència i Centre de Dia amb els seus preus/ Organigrama
del Centre/ Forma d’admissió i criteri de puntuació per accedir al Centre/ Serveis
contractats externs. Empresa i persona responsable/ Horari d’informació i atenció
als familiars/ Horari d’atenció social i sanitària.
Anàlisi:
Després d’un debat entre els membres de la comissió, s’arriba a la conclusió que
els Reglaments de règim intern han de preveure, segons s’estableix a l’article 18.3
b) del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996, de 23
de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials:
a) per una banda, el sistema horari de funcionament de l’establiment així com el
de visites i de sortides, -el qual respectarà els costums de forma de vida del
col·lectiu de persones ateses- sistema que trobem a l’article 7 del capítol 3 del
reglament del servei de residència assistida i al capítol III apartats 3 i 4 del
servei de centre de dia.
b) per altra banda, les normes de funcionament de l’establiment, les quals consten
als capítols III d’ambdós reglaments.
Ara bé, l’esmentat Decret 284/1996 en cap moment exigeix el detall d’aquests
aspectes que es fan constar en aquesta al·legació, alguns dels quals han de
constar al taulell d’anuncis de l’establiment, tal com estableix l’article 18.9 de la
mateixa norma.
Com a reforç d’aquest argument, afegir que els aspectes a que es fan referència a
l’al·legació, la prescripció 6.14 del plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent a l’àmbit territorial de
Catalunya, els enumera com a punts necessaris que han de constar al taulell
d’anuncis de l’establiment, juntament amb el reglament de règim intern, però com a
aspectes fora, i per tant, independents, d’aquest.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació CINQUENA
Les condicions econòmiques, durada, horari, dies de prova..., no queden
regulades, alhora d’accedir un nou usuari al servei.
Anàlisi:
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Aquest extrem tampoc ha de ser objecte de reglament segons l’abans citat article
18.3 b) del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996, de
23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials.
Tan sols estableix aquest article que es prevegin els sistemes de cobrament del
preu pels serveis complementaris, si s’escau, la qual cosa es troba regulada a
l’article 2n del reglament del servei de residència i al capítol II, apartats 2/ i 3/ del
reglament de centre de dia.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació SISENA
Pel que fa als usuaris de Sant Fruitós de Bages als quals se’ls hi apliqui la tarifa
autoritzada per l’Ajuntament, no regula els casos de necessitats econòmiques i
socials, criteris per accedir al servei...
Anàlisi:
Aquesta matèria tampoc no ha d’ésser objecte de reglament, d’acord amb l’article
18.3 b) del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996, de
23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials.
A banda, l'ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris
per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a
l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i
la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes es regula
i es descriu les aportacions dels diferents tipus d'ajudes per accedir als serveis
Socials tant de Residència com de Centre de dia.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació SETENA
Trobem en falta, un protocol d’accés al Servei que permeti una aplicació objectiva
pels professionals.
Anàlisi:
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L’article 18.3 b) del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret
284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials
estableix expressament que al reglament de règim intern del servei ha de constar
els sistemes d’admissió, la qual cosa es considera que contenen els reglaments.
L’article 30.1 de la mateixa norma estableix que tota persona té dret en condicions
d’igualtat, a l’accés als serveis de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública ja siguin d’atenció primària o bé serveis especialitzats, així
com els serveis socials que no formen part d’aquesta però que són finançats amb
recursos públics, sempre que es compleixin les condicions que es determinin en la
reglamentació per a cada prestació en atenció a les necessitats dels beneficiaris i
als recursos existents.
Per altra banda la prescripció quarta del plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent, regula l’accés als
serveis de les persones grans depenents.
Val a dir que en cas de situacions idèntiques de dos demandants del servei, caldria
seguir un rigorós ordre de sol·licitud.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació VUITENA
Respecte a la data de pagament de les quotes, no estem d’acord en pagar en la
data que regulen els reglaments de Règim Intern del Centre i demanem que es
continuï aplicant el criteri establert fins el 31 de desembre de 2013 (entre el 10 i el
15 del mes corrent). I respecte a l’impagament de quotes caldria un redactat més
precís, i a més trobem a faltar mecanismes de negociació i presa de decisions per
tal d’evitar que l’usuari deixi de rebre el servei.
Anàlisi:
Respecte a la primera part de l’al·legació, relativa al moment de pagament de les
quotes, que queda reflectit a l’article 2 (en el reglament del servei de residència) i
al capítol II apartat 4/ (en el reglament del servei de Centre de Dia), cal dir que no
hi ha cap base jurídica per estimar aquesta al·legació, no infringint cap normativa
la data de pagament que s’estableix als mateixos.
Pel que fa a la segona part de l’al·legació, cal dir que les quotes a satisfer pel
gaudiment dels serveis no són matèria negociable, es tracta de serveis socials
que tenen un cost que cada usuari n'ha de fer front segons marca la normativa i
ordenança municipal aplicables a la matèria.
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I en aquest sentit, el protocol a seguir en cas de morositat en el pagament dels
serveis el trobem indicat als articles 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de
mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul al creixement i la creació de
l’ocupació, que modifica l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
així com al protocol d’actuació emès per l’ICASS en data 10 d’abril de 2014, per
garantir el compliment de les obligacions econòmiques dels usuaris que gaudeixen
d’un servei social especialitzat de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.
També en l'article 13.2 de l'ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril, es redacta en els
següents termes: "En el cas que es produeixin impagaments de forma reiterada i
injustificada, el departament competent en matèria de serveis socials, mitjançant
l’òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions, ha d’iniciar els tràmits legals
adients per rescabalar-se dels imports deguts".
Els membres de la comissió consideren que la normativa defineix suficientment els
mecanismes de negociació i presa de decisions en els impagaments. També
s’afegeix que altra cosa serà els acords municipals que s’adoptessin a nivell
d’atorgament de subvencions en casos concrets, la qual cosa no ha d’ésser
objecte de regulació d’aquests reglaments.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació NOVENA
En les absències no concreta quin és el preavís, així com, tampoc aclareix quines
són les voluntàries de curta i llarga durada i les tipologies.
Anàlisi:
Aquest extrem tampoc es determina que hagi de ser objecte de reglament de
règim intern, d’acord amb l’article 18.3 b) Decret 176/2000 de 15 de maig de
modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de
Serveis Socials.
I els reglaments ja es remeten, en aquest sentit, a la normativa d’aplicació en
aquest aspecte, continguda a l’article 23.3 del mateix decret 176/2000.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
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Al·legació DESENA
Pel que fa als desperfectes, trobem del tot fora de lloc que a un avi se’l pugui fer
pagar per aquest motiu, ja que hi ha d’haver mecanismes previs per tal d’evitar-ho.
La pòlissa del centre ha d’incloure aquesta possible casuística si fos el cas.
Anàlisi:
La direcció i personal d’interlocució tècnica de l’empresa concessionària manifesta
en aquest punt que, evidentment que hi ha una pòlissa d'assegurança així com una
pòlissa de responsabilitat civil, tal com obliga la clàusula número 30 del plec de
clàusules administratives particulars de la concessió de la residència i centre de
dia de la gent gran municipals, l’article 18.2 del Decret 176/2000 de 15 de maig de
modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de
Serveis Socials i la prescripció 6.11 del plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent, però en una
convivència poden passar moltes coses, tant en objectes del centre, com en
objectes d'altres residents, i les assegurances no cobreixen els desperfectes
intencionats i premeditats per usuaris amb un nivell de comprensió correcta.
Els membres de la comissió afegeixen, després d’un debat, que la responsabilitat
civil és un tema, a més, regulat pel Codi Civil i l’empresa concessionària no es pot
auto-eximir de la responsabilitat que li pogués correspondre en aquest sentit en els
casos que li sigui imputable.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació ONZENA
Trobem a faltar un redactat concret sota el títol –Normes generals de funcionament
i convivència- que reguli les normes de funcionament del centre amb objectius
clars i precisos.
Anàlisi:
No hi ha als reglaments un apartat específic amb aquesta denominació, però els
capítols tercer, quart i cinquè d’ambdós reglaments, constitueixen normes generals
de funcionament de l’establiment, en compliment de l’article 18.3 b) del Decret
176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de
regulació del sistema Català de Serveis Socials.
Conclusió:
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Es desestima l’al·legació.

Al·legació DOTZENA
També cal, que els Reglaments de Centre de Dia i de Residència, incloguin les
normes de funcionament per a les diferents àrees de treball: menjador, servei
d’habitacions, servei de bugaderia, atenció sanitària, higiene, neteja del centre...
Anàlisi:
Aquestes matèries no han de constar al Reglament de règim intern dels serveis
sinó que han d’ésser objecte de protocols, d’acord amb l’article 18.10 del Decret
176/2000 i la prescripció 6.12 del plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent
A banda, l’empresa concessionària del servei afegeix al respecte que aquests
diferents protocols són d'ús intern i a les famílies i usuaris se'ls dóna la informació
que sol·liciten.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació TRETZENA
Els reglaments només regulen els drets i deures dels usuaris, quan també, aquests
reglaments haurien de regular els drets i deures de tots els actors implicats, en la
prestació del servei.
Anàlisi:
La normativa aplicable no determina que aquesta matèria hagi d’ésser objecte de
reglament de règim intern.
Així doncs, pel que fa als drets i deures de les famílies no s'han de regular al
reglament, només es regulen alguns comportaments que poden causar distorsions
al conjunt del centre.
En aquest sentit, les obligacions de la família estan determinades al codi de família
especialment en el Títol VII referent a la tutela i el Títol VIII Referent als aliments
entre parents .
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Les obligacions de les entitats titulars de serveis socials estan establertes a l’article
18 del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996 de 23
de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials.
Les obligacions dels treballadors queden regulades a la normativa laboral. (Estatut
dels treballadors i al VI conveni marc estatal de serveis d'atenció a les persones
depenents i desenvolupament de la promoció d'autonomia personal). També es fa
referència als deures relatius a la deontologia professional de les persones que
treballen en l’àmbit dels serveis socials a l’article 86 de la Llei de Serveis socials,
establint-se a l’apartat 3 que correspon al departament competent en matèria de
serveis socials promoure els valors i les bones pràctiques relatives a l’ètica en
l’àmbit dels serveis socials.
En definitiva, cada actor té regulats les seves obligacions i drets a la seva
normativa específica aplicable.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació CATORZENA
Trobem a faltar un redactat al principi de cada Reglament que descrigui la tipologia
i identificació del servei, objectius generals i persones destinatàries i molt en
concret pel que fa als veïns de Sant Fruitós del Bages a qui se’ls aplica la tarifa
autoritzada per l’Ajuntament.
Anàlisi:
Als reglaments queda ben identificat la tipologia i identificació dels serveis i la
població a qui va dirigida.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació QUINZENA
Atès que en el centre hi poden conviure com a mínim tres tipologies d’usuaris
(usuaris amb tarifa aprovada per l’Ajuntament, usuaris ICASS i usuaris privats), ha
de quedar clar quins han de ser els criteris de totes i cadascuna de les tipologies.
Anàlisi:
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Aquest extrem no és exigit per l’article 18.3 b) del Decret 176/2000 de 15 de maig
de modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema Català
de Serveis Socials.
Es defineixen aquest criteris a l'ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual
s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions
econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la
Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de
servei no gratuïtes.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació SETZENA
Pel que fa als usuaris del Centre de Dia amb tarifa completa i regulada per
l’Ajuntament, entenem que ha d’incloure tots els àpats, és a dir, esmorzar, dinar,
berenar i sopar.
Anàlisi:
L’empresa concessionària del servei manifesta que s’ha seguit el mateix criteri de
funcionament en aquest aspecte dels centres col·laboradors de l’ICASS, en els
que s’entén que la jornada complerta del servei de centre de dia comprèn l’atenció
vers la persona gran depenent fins a 10 hores, i la jornada parcial fins a 5 hores
seguides.
En aquests centres, l’usuari del servei de centre de dia en règim de jornada parcial
té dret a un àpat principal o secundari. I l’usuari del centre de dia en règim de
jornada completa té dret a un àpat principal i un secundari.
Al reglament de règim intern de centre de dia no es nega cap dels quatre àpats,
tan sols es diu que el servei d’esmorzar i sopar es prestarà únicament a petició
expressa de l’usuari o el seu familiar i/o responsable de referència, perquè s’entén
que els àpats en principi inclosos en el servei de centre de dia són el dinar i el
berenar.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació DISSETENA
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L’horari d’entrada per a tots els usuaris ha de continuar sent a partir de les 8 del
matí, per tal de poder continuar conciliant la vida laboral i familiar.
Anàlisi:
La direcció i personal d’interlocució tècnica de l’empresa concessionària manifesta
que posa un horari en el que s’assegura l’atenció i acollida correcta dels usuaris de
centre de dia.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació DIVUITENA
Es parla, que en segons quins casos es podria donar la suspensió del servei.
Trobem a faltar la regulació específica: criteris, durada, fiscalització per part de
l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages...
Anàlisi:
Cap servei no es pot finalitzar en contra de la voluntat de la persona usuària sense
una comunicació prèvia al Departament d'Inspecció i Registre de la Generalitat de
Catalunya o sense un dictamen judicial, cap dels dos casos es podran regular
lliurement al Reglament de Regim intern.
En, aquest sentit, els reglaments ja diuen “previ tràmit legal pertinent”
Afegir que l’article 6.2 del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del
Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials
preveu que l’incompliment provat per part dels usuaris i, si s’escau, els seus
representants legals, de les obligacions esmentades podrà comportar la suspensió
de la prestació o el cessament d’aquesta, si així s’ha previst al reglament de règim
interior, al contracte subscrit o a les disposicions d’aplicació.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació DINOVENA
En els casos que l’ICASS fixi criteris com: l’admissió, impagats..., entenem que són
normes aplicables a aquests usuaris i que la normativa a aplicar a la resta i en
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concret als que se’ls hi aplica la quota autoritzada per l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages ha de tenir una regulació específica.
Anàlisi:
L’article 30.1 del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació del Decret
284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis Socials
estableix que tota persona té dret en condicions d’igualtat a l’accés als serveis de
la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública ja sigui d’atenció
primària o bé serveis especialitzats, així com els serveis socials que no formen part
d’aquesta però que són finançats amb recursos públics, sempre que es compleixin
les condicions que es determinin en la reglamentació per a cada prestació en
atenció a les necessitats dels beneficiaris i als recursos existents.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació VINTENA
Fem notar, que ambdós reglaments s’estan aplicant per part de l’empresa
concessionària des de molt abans de la seva aprovació i, a més a més, estan
exposats al taulell d’anuncis del Centre, aspecte del tot inadmissible.
Anàlisi:
Els membres de la comissió manifesten que aquesta manifestació no constitueix
una al·legació contra l’aprovació inicial dels reglaments i no es pronuncien doncs
sobre aquest aspecte.
Conclusió:
Es desestima per no constituir al·legació contra l’aprovació inicial dels reglaments
de règim intern.

Al·legació VINT-I-UNENA
Els reglaments de règim intern dels quals presentem al·legacions, s’aparten dels
RRII que en fase de licitació va permetre a l’empresa accedir a la concessió del
servei. Mentre, que el reglament que presentat per l’empresa a concurs contenia
tots els requisits mínims que marca la legislació vigent, el que s’aprova pel Ple de
l’Ajuntament, no compleix alguns dels requisits mínims legals de forma explícita, i
altres no estan suficientment desenvolupats.
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Anàlisi:
Cal dir en aquest sentit que el Reglament de règim intern es pot canviar en
qualsevol moment seguint el procediment establert.
I en aquest sentit, la treballadora social de l’Ajuntament manifesta en aquest punt
en que va fer un informe en el decurs del procediment d’adjudicació, concretament
al valorar el Llibre del servei, on posava de manifest la necessitat de modificació
dels reglaments de règim intern, degut a que els Reglaments presentats eren
coincidents als aprovats per l’Ajuntament a l’any 2010 i hi havia aspectes que calia
modificar.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
B) AL.LEGACIONS presentades per MERCÈ CASALS MARTINEZ, com a
portaveu del grup municipal CIU ( RE 1845 de 7.5.14)
Al·legació PRIMERA:
Pretensió:
Es mostra disconformitat en l'aprovació dels nous Reglaments de Règim intern
perquè no fa 5 anys des de la vigència de la concessió i aquests documents varen
ser puntuats dins el Llibre de serveis presentat en el procediment d’adjudicació del
contracte.
Anàlisi:
L’empresa concessionària manifesta que des de que ha
Residència i Centre de Dia de Sant Fruitós de Bages
normatius i se’ls ha informat de circumstàncies que es
moment, fet que fa necessari actualitzar els reglaments
serveis.

entrat a gestionar la
s'han produït canvis
desconeixien fins el
de règim intern dels

Alguns dels canvis que s’han produït són els següents:
1. S'ha augmentat el personal del centre especialment en l'equip tècnic, a l'antic
reglament estava contemplat un personal més reduït.
2. Les persones usuàries gaudeixen de PEV (prestació econòmica vinculada)
condicionada a seguir el que marca el plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran dependent, i es desconeixia
aquest aspecte, fet que fa que la normativa que regula el centre sigui una altra
i els reglaments de règim intern dels serveis s'hagin de modificar.
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En aquest punt la treballadora social reitera, a més, que ella mateixa va posar de
manifest en un informe emès al valorar el Llibre del servei presentat per la
concessionària, la necessitat de modificar el reglaments de règim intern dels
serveis.
Afegir en aquest sentit que el Reglament de règim intern es pot canviar en
qualsevol moment seguint el procediment establert.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.

Al·legació SEGONA:
Pretensió:
S’al·lega que l’aprovació dels nous reglaments de règim intern dels serveis s’ha
presentat com una concreció de la oferta presentada per l’empresa
concessionària, quan és una modificació dels presentats en el seu dia.
Anàlisi:
Aquesta al·legació constitueix una opinió de la part al·legant, però no es tracta
d’una qüestió de legalitat.
No obstant, els representants de l’empresa concessionària manifesten, que, en el
fons, si que es tracta d’uns documents més concrets que els anteriors, perquè
s’han simplificat en els següents sentits:
1. S’eliminen els aspectes d'organització del centre que no han de constar, als
reglaments i que s'exposaran al taulell d'anuncis, en base al Decret 176/2000
de 15 de maig de modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació
del sistema Català de Serveis Socials, que estableix que ha d'incloure el taulell
d'anuncis.
2. S’eliminen els aspectes ja regulats a altra normativa vigent, a través del Decret
176/2000 de 15 de maig, al plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent, i a normatives
sanitàries i laborals, com s’ha exposat en l’anàlisi de les al·legacions anteriors.
3. S’elimina tota la part que s'aprova per acords municipals, com el règim de
tarifes.
4. S’eliminen aspectes del funcionament del centre que s'han de decidir per acord
amb les persones usuàries dels serveis.
Conclusió:
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Es desestima l’al·legació.

Al·legació TERCERA:
L’aprovació dels nous reglaments perjudica als usuaris en els següents aspectes
1. Pagament del Servei. A partir d’ara l’usuari haurà de pagar el servei en els
darrers cinc dies del mes anterior al que es presta el servei. Així doncs l’usuari
sempre haurà de pagar el servei per mesos anticipats, i possiblement abans de
rebre l’ingrés de la pensió que tingui adjudicada. Així doncs l’usuari haurà de
disposar d’un finançament avançat de dos mesos i pel contrari, l’empresa
disposarà d’aquest finançament de forma totalment gratuïta, ja que podrà pagar
les despeses mensuals de personal i altres amb les quotes dels usuaris que
corresponen al mes següent.
Anàlisi:
Aquesta qüestió ja s’ha analitzat en l’al·legació vuitena presentada per la Sra
Rosa Brucart Prat.
L’empresa concessionària afegeix en aquest punt que les pensions es paguen
el 25 de cada mes, és per això que el cobrament es realitza del 25 al 30 de
cada mes i per mes avançat, per tant, en cap cas la persona usuària ha de
finançar res, i en cas de baixa sempre s'abona la diferència.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
2. Serveis d'àpats. Segons el nou reglament els àpats només es serviran al
menjador, a diferència de l’anterior reglament que encabia la possibilitat de
servir àpats a les habitacions per prescripció facultativa.
Anàlisi:
És cert que els àpats es serviran únicament al menjador tal i com marca el
reglament de Centre de Dia, aquest servei no contempla la possibilitat de tenir
habitació. En cap punt del reglament de residència fa referència a aquest
aspecte que es menciona.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
78

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Edat d'admissió. L’edat d’admissió segueix sent a partir dels 60 anys, amb la
diferència que ara per admetre a una persona d’edat inferior i que requereixi el
servei de residència o centre de dia, i segons consta al nou reglament, ho
haurà d’autoritzar el Departament de Benestar Social i Família. Amb l’anterior
reglament era possible fer-ho quan el servei de residència fos necessari per
criteris mèdics o socials. També diu el nou reglament que la residència es
reserva el dret a NO admetre persones que requereixin atenció mèdica
continuada, sense concretar aquest requeriment, deixant una porta oberta al
concessionari per no admetre un determinat usuari que li pugui suposar una
càrrega d’atenció més alta degut al seu estat de salut.
Anàlisi:
Les Residències Assistides de gent gran en totes les seves tipologies:
públiques, privades concertades, privades col·laboradores, privades
autoritzades per PEV (prestació econòmica vinculada), han d'estar registrades i
per poder tenir el registre han de seguir les normatives, en especial la llei
12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, que regula la cartera de Serveis
socials. I en aquesta és on es regula la tipologia d'usuaris que han de tenir
accés a aquests serveis i també les seves excepcionalitats.
Les excepcions han de venir aprovades pel departament de Benestar i Família
o qui aquest delegui.
Respecte a l'apartat on es menciona que es pot no admetre persones amb
tractament sanitari continuat, els representants de la concessionària manifesten
que, com és sabut, el centre no té servei d'infermeria durant 24h, i per tant, és
competència del servei sociosanitari o d'un hospital donar aquest servei.
La persona usuària pot continuar donada d'alta a la residència mentre passi un
període a l'Hospital o a un Sociosanitari. En cap cas és una carrega d'atenció,
s’està vetllant perquè les persones usuàries tinguin tot els seus drets coberts,
en especial en l'atenció sanitària que es mereixen.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
4. Dret com a veí de Sant Fruitós. En l’anterior reglament s’estipulava que per
tal de ser admès s’havia de residir a Sant Fruitós i estar-hi empadronat. Ara el
nou reglament no parla d’aquesta condició, per tant hi ha la possibilitat que la
residència s’ompli de persones de fora del nostre municipi, i que els veïns de
Sant Fruitós de Bages es trobin sense plaça i hagin de buscar una residència
fora del nostre municipi, tot i que aquesta residència estarà finançada amb fons
públics municipals.
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Anàlisi:
La Residència de Sant Fruitós El Lledoner és un centre autoritzat a tenir places
amb PEV, fet que l'obliga a seguir el que marca la normativa de serveis socials
aplicable a la que es ve fent esment.
Aquesta ens diu que no es pot fer distinció en l'admissió per raó d'origen, i per
tant s'ha hagut d'eliminar aquest extrem.
En concret, es fa referència a l’article 30.1 del Decret 176/2000 de 15 de maig
de modificació del Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del sistema
Català de Serveis Socials, que ja s’ha transcrit a l’analitzar l’al·legació dinovena
de la Sra. Rosa Brucart Prat.
Una altra qüestió és que aquestes persones veïnes de Sant Fruitós de Bages
rebin o no qualsevol tipus d'ajuda municipal present o futura.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
5. Drets i obligacions dels professionals. No es parla en aquest nou reglament
dels drets i les obligacions dels professionals que assisteixen a les persones
grans.
Anàlisi:
Aquest extrem ja ha estat analitzat en l’estudi de l’al·legació tretzena
presentada per la Sra Rosa Brucart Prat.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
6. Accés als serveis. El nou Reglament menciona l’accés a la residència
depenent de si és una plaça pública o privada i que serà l’ICASS qui
determinarà les persones que n’han d’ocupar les places. Al respecte d’aquest
punt hem de concretar que actualment la residència El Lledoner no disposa de
concert de places amb la Generalitat. Tenint en compte la situació actual en
que la nostra comarca no és la més deficitària de places públiques respecte a
altres comarques catalanes; que hi ha places concertades concedides a altres
residències de la nostra comarca que encara no han rebut prestació econòmica
per les mateixes; tenint en compte també que altres residències de la comarca
han demanat places concertades i que encara estan pendents de resolució;
tenint en compte tots aquests aspectes creiem que la possibilitat que la
residència El Lledoner obtingui places concertades de l’ICCAS queda
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temporalment llunyana i que per tant no és necessari, de moment, regular
aquesta situació.
Anàlisi:
Els representants de l’empresa concessionària insisteixen en que el centre té
autorització per oferir PEV (Prestació Econòmica Vinculada a un servei). Com
és un sistema de finançament públic d'ajuda a la persona, aquest s'ha de
reflectir al seu Programa individual d'atenció (PIA) que és l'instrument que
utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més
adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les
prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.
El PIA incorpora la participació de la persona beneficiària i/o la família o les
entitats tutelars que la representin.
Per confeccionar aquest programa, la persona professional té en compte
l'estudi dels aspectes socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat
econòmica, les preferències i necessitats, així com les disponibilitats de
recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva
situació personal.
Al ser l'ICASS l'encarregat d'aprovar-los, la clàusula ha de continuar vigent.
Afegeixen que creuen que és desig de tot el poble de Sant Fruitós, que el
centre pugui concertar places. I l'accés amb un preu social dels habitants de
Sant Fruitós a unes instal·lacions necessàries és un altre dels motius que fa
necessari mantenir aquesta clàusula.
Cal saber que, en cas de sol·licitar el concert, cal enviar el RRI, i aquest ha de
contemplar aquesta possibilitat.
Com s’indica a l’al·legació, no és segur que ens donin places concertades, però
el RRI ha de contemplar-ho per poder optar-hi.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
7. Horari d'entrada i sortida del centre de dia. En l’actual reglament queda
aprovat un horari per als usuaris de centre de dia que disminueix respecte a
l’anterior. Concretament, abans els usuaris podien entrar a les vuit del matí i
sortir a les deu del vespre, amb el nou reglament l’horari es veu reduït en dues
hores. En canvi, però, el mateix reglament estipula un horari diferent per als
usuaris del servei de residència, que aquest si que és de vuit del matí a deu de
la nit.
Anàlisi:
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Pel que fa a l’al·legació respecte al servei de centre de dia, aquesta qüestió ja
ha estat tractada en la resolució de l’al·legació dissetena presentada per la Sra.
Rosa Brucart Prat.
Pel que fa a l’al·legació que els usuaris de residència tenen un horari de
sortides del centre de 8:00 a 22:00h, els representants de l’empresa
concessionària aclareixen que abans o després d'aquesta hora la porta es
tanca amb clau per evitar problemes, i per tant, les persones usuàries de la
residència han de demanar permís per entrar o sortir fora d’aquesta franja
horària.
No s'impedirà la sortida o entrada d'una persona al centre fora d’aquesta franja
horària, donat que aquest servei és substitutori de la seva llar, però cal
entendre això com excepcions per casos degudament motivats i no com la
regla general.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
8. Horari de visites. El nou reglament estipula que l’horari de visites serà lliure,
sempre que no interfereixin en la vida diària dels residents i s’aconsella que es
facin entre les deu del matí i les nou del vespre. L’anterior reglament
assegurava dotze hores diàries per rebre visites. A banda però de l’horari
establert també encabia la possibilitat que en cas de malaltia greu o casos
excepcionals la visita podria ser durant les 24 hores del dia.
Anàlisi:
Segons el reglament, l’horari de visites és lliure, sempre que no s’interfereixi en
la vida diària dels altres residents (article 13 del reglament de la residència
assistida). La franja horària que hi figura –de 10h a 21h- és una recomanació,
doncs cal tenir en compte que fora d'aquesta franja horària les persones
usuàries estan dormint o realitzant activitats de la vida diària privades, però en
cap cas és un horari tancat com en l'anterior RRI.
Si que es demana a l’article 7.e) del reglament de residència assistida, un prec
als amics i familiars d’abstenir-se de fer visites a partir de les 22h, però els
representants de l’empresa concessionària manifesten que és tan sols un prec,
amb la única finalitat de respectar el descans dels altres residents i en cap cas
s’impedirà l’entrada d’una visita si no interfereix en la vida dels altres usuaris, i
quan les circumstàncies del cas ho demanin.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
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9. Indisposició de l'usuari. No s’estableix al nou reglament quin serà el protocol
en cas d’indisposició de l’usuari.
Anàlisi:
Aquest extrem no ha d’ésser matèria de reglament, doncs la mateixa al·legació
ho diu, es tracta d’una matèria objecte de protocol, no de reglament de règim
intern.
Així mateix, l’article 18.10 del Decret 176/2000 de 15 de maig de modificació
del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema Català de Serveis
Socials i la clàusula 6.12 del plec de prescripcions tècniques per a la
concertació de places residencials per a gent gran depenent, estableixen
aquesta matèria com a pròpia de protocol.
Conclusió:
Es desestima l’al·legació.
3. Proposta d’aprovació definitiva dels Reglaments.
En virtut de les conclusions a que s’ha arribat després de l’anàlisi de les al·legacions
presentades contra l’aprovació inicial dels reglaments de règim intern, s’entén que
aquestes han de ser desestimades i procedeix s’elevi al Ple proposta d’aprovació
definitiva dels mateixos.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, el President declara finalitzada la sessió de la
Comissió, essent les 15:00 hores.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 1 Imagina’t-AM )
En contra : 5 CIU
Abstencions : 83
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PRECS I PREGUNTES
No es formulen.

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 22:08 hores del dia 9 de juliol de 2014

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau
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