AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 17/2014 ( 1213.03.017 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
12 DE NOVEMBRE DE 2014

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Xavier Sagués i Tañà
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:01 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.
El Regidor Sr. Roger Grandia Borràs
s’incorpora a la sessió a partir del punt
6 de l’ordre del dia.
La Interventora municipal, Sra. Gemma
Bau Puig, assisteix a la sessió entre
els punt 1 i 16 de l’ordre del dia.

ALTRES ASSISTENTS :
Gemma Bau Puig, interventora
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ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions : ordinària de 8
d’octubre i extraordinària de 13
d’octubre 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 les següents
sessions: 15 de setembre (
ordinària ), 20 d’octubre ( ordinària
i extraordinària i urgent )
4. Donar compte de l’informe de
tresoreria previst a la Llei 15/2010,
de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les
operacions comercials i l’informe
d’intervenció previst en la Llei
25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Tercer trimestre/2014.
5. Donar
compte
de
l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals (tercer trimestre 2014)
de subministrament d’informació
de les entitats locals
6. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
7. Moció de tots els grups municipals
per declarar com a BCIN les Tines
del Bages.
8. Moció de tots els grups municipals
en defensa i suport als clubs
esportius de base

PÀGINA
4

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00.00:45

4

00:01:13

10

00:07:28

11

00:08:35

13

00:10:06

14

00:11:03

14

00:22:14

16

00:26:08

1387/2014
1469/2014

46/2014

1314/2014
1504/2014
1543/2014

1626/2014

1631/2014

-

1531/2014

1665/2014
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CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
9. Ratificació del decret núm. 20140537, de 13 d'agost, sobre
aplanament en els recursos
contenciosos
administratius
formulats per les operadores de
telefonia mòbil, en relació a
l'ordenança
fiscal
municipal
reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini
públic
a
favor
d'empreses
explotadores de serveis de
subministres d'interès general.
10. Conveni interadministratiu entre
els Ajuntaments de Sallent,
Santpedor i Sant Fruitós de Bages
per
a
l’adquisició
d’un
cinemòmetre per a la Policia Local
11. Aprovació del calendari de les
sessions ordinàries dels òrgans
col.legiats de l’ajuntament per l’any
2015.
12. Ordenança municipal de tinença
d’animals : inici d'expedient per
modificació d'ordenança
13. Concessió de beneficis fiscals a
favor de particulars en relació a les
obres de construcció de voreres
14. Aprovació de la distribució del
Fons de cooperació per la
prestació
supramunicipal
de
serveis, any 2013 i 2014.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
15. Delegació a la Junta de Govern
Local, de la declaració d’especial
interès municipal de les obres de
construcció de voreres realitzades
dins la campanya per al foment de
la construcció de voreres.
16. Ratificació de la proposta de
modificació d'estatuts aprovada
per la Junta General del Consorci
Urbanístic l'Agulla.

1060/2014

18

00:32:35

1450/2014

23

00:35:47

1618/2014

29

00:42:20

1635/214

31

00:47:17

1597/2014

49

01:13:50

1594/2014

53

01:15.40

1604/2014

55

01:23:25

1599/2014

57

01:24:31
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovació inicial del Reglament 1026/2014
d’ús i funcionament de la
Biblioteca municipal.
18. Atorgament
de
subvencions 1607/2014
extraordinàries per a associacions
locals,
derivades
de
les
subvencions rebudes de la
Diputació de Barcelona 2014.
19. Aprovació de la concreció de les 1472/2014
fitxes i documents per a l’exercici
2014 del Conveni marc de
col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i els
ajuntaments de menys de 20.000
habitants de la comarca – Serveis
Socials
Bàsics
i
polítiques
d’Igualtat, 2013-2015
PRECS I PREGUNTES

61

01:27:46

89

01:42:40

92

01:44:59

118

-

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions : ordinària de 8 d’octubre i
extraordinària de 13 d’octubre 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.
2014-0639
2014-0640

2/10/14
2/10/14

1445/2014
1439/2014

Reconeixement de trienni
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei d'atenció domiciliària (
SAD).
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2014-0641

2/10/14

1401/2014

2014-0642

2/10/14

67/2014

2014-0643

2/10/14

1387/2014

2014-0644

2/10/14

1362/2014

2014-0645

3/10/14

973/2014

2014-0646

3/10/14

1460/2014

2014-0647

3/10/14

1103/2014

2014-06481

3/10/14

1103/2014

2014-0649

3/10/14

1409/2014

2014-0650

6/10/14

786/2014

2014-0651

6/10/14

1473/2014

2014-0652

7/10/14

1090/2014

2014-0653

8/10/14

1474/2014

Aprovar el padró de beneficiaris del servei de
teleassistència, mes d'octubre
Resposta a la instància presentada per
Cooperativa “La Agrícola SCCL” respecte a
quantificació econòmica de costos de resolució
de conveni i notificació de nova data de
compliment de requeriment
Convocatòria de sessió ordinària del Ple pel
dia 08/10/2014
Convocatòria de sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 06/10/2014
Deixar sense efecte expedient de Baixa d’ofici
al Padró municipal d’habitants per inscripció
indeguda en comparèixer l’interessat
Autorització i ordenació del pagament a
justificar del 50% del conveni del contracte de
BNET GAMES OUTDOORS SPORTS &
MUSIC FESTIVAL
Aprovació de programa i despesa derivada
dels BENET GAMES 2014
Aprovació de programa i despesa derivada
dels BENET GAMES 2014
Requeriment per actualització de dades
d'inscripció al registre municipal d'entitats :
darrer requeriment, previ a l’inici de
procediment.
Aprovació de la factura del 70% de l’import del
projecte del contracte de Redacció de projecte
executiu del carril de gir a l’esquerra des de la
rotonda de la N-141c i la reordenació dels
sentits de circulació dels carrers Josep
Boixaderas i Jaume Galobart a Torroella de
Baix.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2014/63
Funcions a desenvolupar per un agent de la
Policia Local, segons Informe SPA de 23-092014.
Designació d'administrador per l'aplicatiu WTP
(ORGT)

Error material en el present decret núm. 2014-648, de data 3.10.14, a l’haver-se enviat per error
dues vegades al llibre de decrets, essent coincident en la seva redacció amb el decret núm. 20140657, de data 3.10.14
1
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2014-0654

8/10/14

866/2013

2014-0655

8/10/14

1468/2014

2014-0656

8/10/14

1135/2014

2014-0657

9/10/14

1489/2014

2014-0658

9/10/14

734/204

2014-0659

9/10/14

1457/2014

2014-0660

9/10/14

1410/2014

2014-0661

9/10/14

1469/2014

2014-0662

10/10/14

866/2013

2014-0663

10/10/14

1456/2014

2014-0664

10/10/14

1241/2014

2014-0665

10/10/14

1452/2014

2014-0666

10/10/14

1244/2014

Modificació del quadre de responsables en la
tramitació d'expedients (equips instructors)
Convocatòria de la Comissió informativa de
Presidència i Serveis Centrals, en sessió
extraordinària i urgent, pel dia 9 d'octubre de
2014
Resolució d'expedient per incompliment de
requeriment d'esmenes de deficiències
Autoritzar l’obertura d’un compte bancari
restringit per ús exclusiu de bestreta de caixa
fixa i ordenar el traspàs per la constitució
inicial de la bestreta de caixa fixa a l’habilitat
Tresorer
Aprovació de la certificació primera i única i de
la factura derivada del contracte menor d’obres
d’ordenació del carrer Sallent amb la Carretera
de Vic.
Aprovació del padró del preu públic dels
usuaris de la llar d’infants "Les Oliveres", mes
d’octubre 2014
Citació a termini a interessats per comparèixer
en recurs contenciós administratiu núm.
382/2014 seguit davant el Jutjat contenciós
administratiu 3 (complement al decret 20140631)
Convocatòria de la sessió extraordinària del
ple municipal pel dia 13 d'octubre de 2014
Modificació del quadre de responsables en la
tramitació d'expedients (equips instructors 7 i
9)
Autorització d’ús del carrer de les escoles per
celebració d’un dinar.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació de pagaments corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis
municipals , mes d’agost 2014.
Nomenament interí d’agent de la policia local,
durant el període que es realtizi el procés
selectiu de confecció de borsa de treball
d’agents, per a realitzar la substitució de
l'agent en situació IT.
Expedient
disciplinari
a
funcionari
:
nomenament d’instructor.
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2014-06672

10/10/14

1295/2014

2014-0668

10/10/14

1250/2014

2014-0669

10/10/14

693/2014

2014-0670

14/10/14

457/2014

2014-0671

14/10/14

18/2013

2014-0672

14/10/14

1295/2014

2014-0673

15/10/14

1512/2014

2014-0674

15/10/14

1513/2014

2014-0675

15/10/14

1523/2014

2014-0676

15/10/14

387/2014

2014-0677

16/10/14

1504/2014

2014-0678

16/10/14

1527/2014

2014-0679

20/10/14

1519/2014

Expedient
disciplinari
a
funcionari
:
nomenament d’instructor.
Expedient
disciplinari
a
funcionari
:
nomenament d’instructor.
Resolució de recursos de reposició en matèria
tributària interposats per Escola Paidos SCCL
Esmena del decret 2014-03434 sobre el recurs
de reposició interposat per XXX, contra l’acord
de la Junta de Govern Local de 17 de març de
2014, relatiu a l’aprovació definitiva del
projecte d’obres anticipades per
ala
urbanització del carrer Barcelona, entre els
carrers Jaume Balmes i l’avinguda Dr Fleming
Convocatòria de la comissió de seguiment del
contracte de la residència pel dia 20 d’octubre
de 2014
Nomenament d’instructor a proposta de la
Subdirecció General de Coordinació de la
Policia Local de Catalunya
Aprovació del reconeixement i obligacions i
ordenació corresponent als lloguers que
ocupen diferents serveis municipals del mes
de SETEMBRE/2014.
Aprovació del reconeixement i obligacions i
ordenació corresponent als lloguers que
ocupen diferents serveis municipals del mes
de OCTUBRE/2014
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2014/67
Cessió de dades padronals per als Serveis
Territorials d'Ensenyament de la Catalunya
Central per a la planificació escolar municipal
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 20 d'octubre de 2014
Ús d’una aula de l’escola de música per
assaigs del concert de Nadal.
Incoar expedient per la resolució d’expedients
sancionadors d’infraccions de trànsit, incloses
dins les remeses 14044128, 14045410,
14046564 i 14047832.

Per a fer constar que aquest decret núm. 2014-0667, de 13.10.14, és nul, ja que s’ha incorporat
erròniament a l’expedient núm. 1295/2014, quan en realitat corresponia a l’expedient núm. 1250/2014.
2
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2014-0680

20/10/14

1543/2014

2014-0681

21/10/14

1487/2014

2014-0682

21/10/14

1541/2014

2014-0683

21/10/14

693/2014

2014-0684

21/10/14

1537/2014

2014-0685

23/10/14

1569/2014

2014-0686

24/10/14

1542/2014

2014-0687

24/10/14

545/2014

2014-0688

24/10/14

1578/2014

2014-0689

24/10/14

18/2013

2014-06903

27/10/14

1568/2014

2014-0691

27/10/14

1568/2014

2014-0692

27/10/14

1540/2014

2014-0693

29/10/14

1169/2014

2014-0694

30/10/14

1243/2014

Convocatòria de la sessió extraordinària i
urgent de la Junta de Govern Local de 20
d'octubre de 2014.
Tramesa d’actualització de d’associat a la
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Resolució del període de prova d’auxiliars de
biblioteca : Informe del període de pràctiques i
inici del període de presentació d’al.legacions
Llicència urbanística : correcció d'errors
respecte al decret núm. 2014-0669
Instruccions relatives al funcionament i
participació en comissions informatives i junta
de portaveus : aprovació de la instrucció.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2014/68
Autorització esportiva de pas pel terme
municipal : circulació de vehicles 4x4 de
l'entitat Tuareg 4x4 Club esportiu.
Modificació finançament dos Pla Promoció
Ocupació per subvenció de la Diputació de
Barcelona
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència
social
Convocatòria de la comissió de seguiment i
avaluació de la residència
Aprovació de la despesa de la nòmina del mes
d'octubre de 2014.
Aprovació de la despesa de la nòmina mes
d'Octubre de 2014.
Assignació de complement al lloc de treball de
Secretaria d'Alcaldia.
Convocatòria del Consell Ciutadà Consultiu de
Centres de Culte
Aprovació de les factures derivades del
contracte de les obres d’enderroc i de la
direcció facultativa i la coordinació de la
seguretat i salut del cobert annex als Pisos de
l’Hostal del Pont de Cabrianes.

3

DILIGÈNCIA : Per a fer constar que el present decret núm. 2014-0690, de 27.10.14, és nul, a l’haver-se
observat un error material en la indicació del mes que correspon ( setembre enlloc d’octubre ), per la qual
cosa es torna a enviar amb la redacció correcta, essent substituït pel decret núm. 2014-0691, del mateix
dia.
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2014-0695

30/10/14

25/2014

2014-0696

30/10/14

1548/2014

2014-0697

30/10/14

1549/2014

2014-0698

30/10/14

1624/2014

2014-0699

30/10/14

1544/2014

2014-0700

31/10/14

1535/2014

2014-0701

31/10/14

31/10/14

2014-0702

3/11/14

1600/2014

2014-0703

3/11/14

1601/2014

2014-0704

3/11/14

1606/2014

2014-0705

3/11/14

1602/2014

2014-0706

6/11/14

1641/2014

2014-0707

6/11/14

925/20213

Convocatòria de la comissió informativa
especial per estudi i revisió normativa de
bases municipal amb incidència en el
procediment d'atorgament de subvencions .
Ordre d’execució al carrer Sallent, 35 1-1
Adjudicació per les obres de protecció de
l’estructura del Cobert de la Màquina de Batre
situada a la plaça Onze de setembre
(procediment d’emergència)
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2014/70
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 3 de novembre de
2014
Aprovació de les indemnitzacions per
assistència als membres de la Corporació i
l’assignació mensual als grups municipals,
mes SETEMBRE 2014
Aprovació de la sol.licitud de concertació
d’acció de suport econòmic per executar la
segona fase de l’actuació continguda en el
“Projecte de renovació i millora de la
instal•lació de climatització de la casa
consistorial de Sant Fruitós de Bages.”
Convocatòria de la Comissió informativa de
Presidència i Serveis Centrals pel dia 6 de
novembre de 2014
Convocatòria de la Comissió informativa de
Serveis a la Ciutadania pel dia 6 de novembre
de 2014
Convocatòria de la Comissió informativa de
Promoció del Territori pel dia 6 de novembre
de 2014
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel dia
6 de novembre de 52014
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació de pagament de lloguers que
ocupen diferents serveis municipals, mes
NOVEMBRE 2014
Aprovació de la factura derivada del contracte
de serveis per la redacció d’un estudi previ i
redacció del projecte d’execució de la 1ª fase
de les obres ordinàries de reurbanització del
carrer Padró.
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2014-0708

6/11/14

1576/2014

2014-0709

6/11/14

1591/2014

2014-0710

6/11/14

1622/2014

2014-0711

6/11/14

1674/2014

2014-0712

6/11/14

1666/2014

2014-0713

6/11/14

1667/2014

2014-0714

7/11/14

1579/2014

2014-0715

7/11/14

1633/2014

Reclamació de danys a mobiliari urbà
ocasionats per accident de trànsit (atestat
39/2014)
Ampliació de jornada com a educadora per
necessitats del servei.
Ús de l’escola de música per assaig de concert
de Nadal.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2014/71
Ocupació de la via pública per poder instal.lar
una carpa per donar informació sobre el
procés participatiu del 9N
Ocupació de la via pública per poder instal.lar
unes parades per donar informació i per la
recollida de signatures per adherir-se a la
denúncia del 9N
Nomenament de funcionament interí per donar
suport a la realització del programa de caràcter
temporal “Campanya de Nadal i Reis”.
Llistat per el cobrament del servei de
teleassistència mes de novembre

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 les següents sessions:
15 de setembre ( ordinària ), 20 d’octubre ( ordinària i extraordinària i
urgent ).
Es dóna compte només de l’acta corresponent a la Junta de Govern Local de 15 de
novembre de 2014, quedant la donació de compte de la resta d’actes postposades per
al proper ple ordinari.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte ( Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2014 )
___ Respost/a oralment
4. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i
l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic. Tercer trimestre/2014.
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Tercer trimestre/2014.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................ 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................ 30 dies
Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 586
el termini legal
Resta de pagaments
45
Pagaments totals durant el trimestre
631
Obligacions pendents en les quals s’estigui 9
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Impot
797.270,53 €

%
77,92%

225.855,55 €
22,08%
1.023.126,08 € 100,00%
26.371,21 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €
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ANNEX. INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Tercer trimestre/2014.
Ple de data, 12 de novembre de 2014.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)”.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic:
“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les Administracions Públiques:
1. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents
de reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents.
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les
quals hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no
s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest
informe serà remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de
l’any a l’òrgan de control intern”.
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:
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Núm. obligacions
9

Import global
26.371,21 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
X
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de la comptabilitat, de registres històrics de mes
de 4 anys i que no estan depurats.
X
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
seran compensades o abonades per la diferència.
L’Interventora
Gemma Bau Puig

El Tresorer
David Magriñá Estivill

( veure annex al final )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
5. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(tercer trimestre 2014) de subministrament d’informació de les entitats
locals.
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En data 31 d’octubre de 2014 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la
data de la seva emissió preveu complir o no els següents paràmetres:




Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió d’incompliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.

( veure annex al final )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

6. Informació de les regidories.

MOCIONS I PROPOSTES
7. Moció de tots els grups municipals per declarar com a BCIN les Tines del
Bages.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 28 de juliol de 2014, va
aprovar una moció presentada pels grups de CIU, PSC, ERC, ICV-EUiA, CUP i PP,
per tal que el Govern de la Generalitat creï una regulació especial de protecció de les
tines del Bages com a bé cultural d’interès patrimonial.
Atès que la moció aprovada manifesta que el Bages vol recuperar un patrimoni inèdit
de les seves terres: les tines. Són testimoni de l’existència de grans plantacions de
ceps als segles XVIII i XIX, juntament amb els visibles marges de pedra seca dels
boscos, i les barraques, que s’usaven com a magatzems de vi. Cada mas tenia les
seves vinyes i els pagesos les cuidaven. Però el transport de vi cap al poble i als
masos va esdevenir cada cop més car i dificultós. Per això van fer les tines, per
elaborar el vi allà mateix, aixafant la verema i deixant fermentar el most fins a obtenirne el vi.
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En aquest entorn de la nostra comarca on apareixen aquestes construccions insòlites,
úniques a tot Catalunya i que es coneixen com a tines enmig de les vinyes.
Al Bages es calcula que existeixen més d’un centenar de tines de pedra seca
repartides al mig del bosc. Són un testimoni del passat i protegir-les és un deure
perquè les generacions futures coneguin la història de la nostra comarca.
Les tines de pedra seca són un patrimoni únic i singular i per això a iniciativa dels
Ajuntaments de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara les van rehabilitar i l’any 2011
van demanar que les tines fossin considerades Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
en la categoria d’interès etnològic.
Les tines enmig de les vinyes són un testimoni vulnerable a actes incívics, i són
freqüents les pintades i els robatoris. Restaurar-les, mantenir-les i fer-ne vi hauria de
ser un objectiu primordial a la comarca del Bages si volem donar un valor afegit al
territori, i a més, podria crear ocupació en una comarca que pateix de prop les
conseqüències econòmiques de la crisi econòmica.
Per això, es proposa al Ple de la corporació, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Àrea de Serveis a les Persones l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Demanar que la Generalitat de Catalunya declari com a BCIN les tines al
Bages, i en creï una regulació específica d’especial protecció com a bé cultural
d’interès patrimonial.
Segon. Posar de manifest que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a ravés del
Consorci per la Promoció Turística de les Valls del Montcau, al qual pertanyia, va
participar activament en la restauració de les tines i en la seva difusió com a patrimoni
cultural.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, als ajuntaments de la
comarca del Bages, al Departament de Cultura de la Generalitat, al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a la Direcció General de Turisme i a l’àrea de
Turisme de la Diputació de Barcelona.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

8. Moció de tots els grups municipals en defensa i suport als clubs
esportius de base.
L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està
adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de
clubs i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors,
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu
d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport
de base.
En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han
hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8
al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la
Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport,
limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels
esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències
autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.
Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix
com a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de
novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que,
sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y
entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de
l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense
precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen
centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i
imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol,
de la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.
La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament
laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses
derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la
important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en
gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts
d’ells.
L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i
l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la
població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages acorda:
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Primer. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant
en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de
base que va començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el
sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta,
sense que hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que
obliguin a adoptar aquestes mesures.
Segon. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries
per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de
l’àmbit de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de
Millora de l’Esport Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les
peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la
seva situació; així també, proposar les mesures oportunes per assegurar el
manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una
tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les despeses
ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a
salari.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar
un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació
dels diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de
lucre..
Quart. L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats
del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva
regularització si la situació particular ho requereix.
Cinquè. Donar trasllat dels acords al Govern de l'Estat, al Congrés de Diputats, al
Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les
entitats municipalistes (ACM i FMC), als municipis de les comarques de Barcelona i
a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
En Sant Fruitós de Bages, a 5 de novembre de 2014
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

9. Ratificació del decret núm. 2014-0537, de 13 d'agost, sobre aplanament en
els recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de
telefonia mòbil, en relació a l'ordenança fiscal municipal reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministres d'interès general.
Primer. En data 13 d’agost de 2014, es va dictar el següent decret, núm. 20140537:
“Aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les
operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança fiscal municipal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general.
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar mitjançant acord de Ple 23
de desembre de 2008 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
313, annex IV, de data 30 de desembre de 2008) l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2009, seguint el model
tipus d’ordenances fiscals reguladores de les taxes per utilització privativa o
aprofitaments especials del domini públic municipal, adreçats als ajuntaments de la
província de Barcelona, aprovats per la Diputació de Barcelona mitjançant decret de
Presidència de 23 de setembre de 2008 (publicat al BOPB núm. 234, annex II de 29 de
setembre de 2008) amb el contingut que per cada una d’elles es recull a l’annex
d’aquesta resolució.
Segon. L’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita
taxa en la Diputació de Barcelona mitjançant acord de Ple adoptat en sessió celebrada
el 13 de maig de 2009, essent realitzades les funcions de liquidació i recaptació de la
taxa per la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
Tercer. Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en
ús de les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general,
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Quart. Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de
telefonia mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per
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aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Cinquè. En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Sisè. Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos
recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de
los poderes públicos incompatible con dicho artículo"
Setè. L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30
de gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil
que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de
comunicació.
Vuitè. En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes
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en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les
quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en
allò que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu
d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals
s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst
a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a
la quantificació.
Novè. Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol
expressament al respecte:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular
de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros,
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del
artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.
Desè. En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió
adoptada pels Tribunals sentenciadors i conforme al contingut de l’informe jurídic de
data 2 de juliol emès pel servei d’assessoria jurídica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, resulta procedent aplanar-se al recurs
contenciós administratiu 262/2009, que es segueix davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i
evitar litigis innecessaris.
S’ACORDA :
Primer. Aplanar-se en el recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest
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Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya:
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

262/2009

Telefónica Móviles España, SA

2009

El present aplanament fa referència única i exclusivament, en els termes literals
previstos a la sentencia del Tribunal Suprem de 15 de març de 2013 transcrita a la part
expositiva, a l’acceptació de la nul·litat dels següents extrems de l’ordenança fiscal
número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general (servei de
telefonia mòbil) :


últim incís de l’apartat 2 de l’article 2n (fet imposable), on diu:

"amb independència de qui sigui el titular de les xarxes”


apartat 2 de l’article 3r (subjectes passius), que diu:

"Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius
les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior,
tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús,
accés o interconnexió a les mateixes. ”


article 5è (base imposable i quota tributària), que diu:

"1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules
següents de càlcul.
a) Base imponible
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic
pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 3.560.
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NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 7.448
habitants.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és
de 279,5 euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 és de 31.011 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2009 els valors de CE per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel

CE
49,06%
33,51%
16,67%
0,23%
0,34%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de
l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b)
d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.”
Segon. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Tercer. Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple que es celebri.
Quart. Declarar que:
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-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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.”

Segon. La defensa judicial, en matèries de la seva competència, correspon al ple,
tal com estableixen el Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals ( article
50.17 ) i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ( article
22.2.j) )
S’ACORDA :
Primer. Ratificar el decret núm. 2014-0537, de 13 d’agost, sobre aplanament en els
recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil,
en relació a l'ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres
d'interès general.
Segon. Notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona
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. Conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Sallent, Santpedor i
Sant Fruitós de Bages per a l’adquisició d’un cinemòmetre per a la Policia
Local.
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en data 12 de
setembre de 2012 va aprovar l’expedient per obtenir autorització dels acords
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col·laboració entre els municipis de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor per
mancomunar la prestació dels serveis de policia local.
A tal efecte, es va aprovar la memòria tècnica i la minuta de conveni de col·laboració
entre els tres ajuntaments, així com sol·licitar al Departament d’Interior l’autorització
corresponent per dur a terme l’acord de col·laboració.
Segon. L’autorització de la signatura de l’Acord de col·laboració per a la prestació del
servei de policia local entre els Ajuntament de Sallent, Sant Fruitós de Bages i
Santpedor va ser emesa pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en
data 19 de desembre de 2012 i rebuda a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en
data 8 de gener de 2013, procedint-se a signar el conveni de col·laboració entre els
tres Ajuntaments en data 7 de febrer de 2013.
Tercer. En desenvolupament dels termes de l’esmentat acord de col·laboració, és
voluntat dels Ajuntament de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages procedir a
l’adquisició conjunta d’un cinemòmetre controlador de velocitat destinat a la Policia
Local, per la qual cosa resulta necessària l’aprovació i signatura d’un conveni
interadministratiu regulador de l’adquisició i les relacions de copropietat de l’esmentat
aparell.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar la minuta de conveni interadministratiu entre els ajuntaments de
Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages regulador de l’adquisició i les relacions de
copropietat sobre un cinemòmetre destinat a la Policia Local, en els termes que
s’annexa al present acord.
Segon. Acceptar la delegació efectuada a la minuta de conveni a favor de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages de les competències dels Ajuntaments de Sallent i
Santpedor en matèria de contractació per fer efectiva l’adquisició del cinemòmetre, en
el cas que els seus respectius plens així ho acordin.
Tercer. Notificar aquest acord als Ajuntament de Sallent i Santpedor.
Quart. Declarar que:
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.

ANNEX (text del conveni)
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CONVENI INTERADMINISTRATIU
entre els ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor,
regulador de l’adquisició i les relacions de copropietat sobre un cinemòmetre
destinat a la Policia Local
A ********, el dia ...
REUNITS
David Saldoni de Tena, alcalde de Sallent, assistit per Montserrat Carretero Codina,
secretària interventora del municipi,
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages, assistit per Josep González
Ballesteros, secretari del municipi,
I
Laura Vilagrà Pons, alcaldessa de Santpedor, assistida per ............, secretària
municipal,
ACTUEN
Els alcaldes, la representació legal del propi ajuntament, conferida per l’article 21.1.b
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i per a
l’execució dels acord dels plens respectius dels dies ......
Els secretaris, donant fe pública de l’acte, en exercici de la funció necessària que els
reserva l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, tal i com s’especifica reglamentàriament a l’article 2.h del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
PACTEN
Primer. Objecte i naturalesa
Aquest conveni interadministratiu estableix entre les parts concertants les regles
necessàries per a l’adquisició en règim de copropietat d’un cinemòmetre destinat al
control de la velocitat dels vehicles, actuat en exercici de les competències de les
respectives policies locals, i les posteriors relacions derivades de la copropietat del bé.
El conveni es regeix íntegrament pel dret administratiu i el coneixement jurisdiccional
sobre la seva aprovació, contingut, compliment i extinció corresponent a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Segon. Delegació
Es deleguen en l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages les competències dels
ajuntaments de Sallent i de Santpedor en matèria de contractació per a l’adquisició del
cinemòmetre. Aquesta competències comprendran totes les previstes a la legislació
vigent des de l’inici de l’expedient de contractació fins a la formalització del contracte.
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El plec de clàusules establirà en tot cas:
U. Que les característiques del cinemòmetre són:

Dos. Que el pressupost de licitació, IVA exclòs, és de 2.799,45 euros, segons el
següent desglòs:
1.- unitat Viasis MINI Nou model
1.- Bateria
1.- Carreragor de bateria
1.- Interface port USB
1.- kit de muntatge per pals de 40-160 mm

2.395,00 €
149,55 €
127,20 €
125,00 €
152,25 €

suma

2.799,45 €
21% IVA
TOTAL

587,88 €
3.387,33 €

Tres Que amb la formalització del contracte, els tres ajuntaments adquiriran en
copropietat per alíquotes indivises el dret de ple domini sobre el cinemòmetre.
Quatre. Que el contractista haurà d’expedir tres factures a càrrec de cadascun dels
tres ajuntaments per un import d’una tercera part del preu.
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Cinc. Cada ajuntament haurà de pagar al contractista la part que li correspon del preu
dins del termini previst a la legislació sobre contractes del sector públic.
Sis. Les obligacions dels ajuntaments envers el contractista seran mancomunades.
Set. El contractista no podrà exercir cap acció contra els ajuntaments que compleixin
la seva obligació en cas que algun dels tres no la compleixi.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages notificarà als altres dos ajuntaments totes les
actuacions de contractació que realitzi.
Abans de la seva aprovació, l’expedient de contractació serà sotmès als informes de
les secretaries, les intervencions i les prefectures de la Policia Local dels tres
ajuntaments durant un termini improrrogable de deu dies.
A la mesa de contractació, s’integraran per cada municipi l’alcalde o el regidor delegat
en matèria de trànsit i el cap de la Policia Local.
El retorn de la garantia definitiva del contracte de subministrament per a l’adquisició
del cinemòmetre requerirà informe previ de la comissió directiva definida al conveni
interadministratiu de 7 de febrer de 2013 denominat “Acord de col·laboració entre els
ajuntaments de Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santpedor per establir la prestació
dels serveis associats de la Policia Local”.
Tercer. Aspectes econòmics
Els tres ajuntaments acorden amb l’aprovació del conveni pel plens corresponents
autoritzar amb càrrec als seus pressupostos respectius una despesa per import de de
..., corresponent a l’import màxim que hauran de satisfer en concepte de preu
d’adquisició del cinemòmetre, i es comprometen a:
U.

Mantenir aquesta autorització fins que l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages els notifiqui l’adjudicació.

Dos.

A disposar la despesa corresponent tan bon punt l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages els notifiqui l’adjudicació.

Tres. A no efectuar cap actuació que impedeixi el reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponent a l’adquisició del cinemòmetre
posteriorment a que se li notifiqui l’adjudicació.

Quatre. Relacions de propietat
La utilització del cinemòmetre i les relacions derivades de la copropietat seran
determinades per la comissió directiva definida al conveni interadministratiu de 7 de
febrer de 2013 denominat “Acord de col·laboració entre els ajuntaments de Sallent,
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Sant Fruitós de Bages i Santpedor per establir la prestació dels serveis associats de la
Policia Local”.
Les despeses de manteniment, verificacions i reparacions del cinemòmetre hauran de
ser assumides pels Ajuntaments signants del present per terceres parts iguals.
Cinc. Forma
El conveni s’integra pel seu cos principal i a ell s’uneixen els certificats dels acords del
ple que acorden la seva concertació i autoritzen la despesa. Té ... pàgines, numerades
correlativament de la u fins a la ..., de les quals, de la u .. fins a la ... corresponen al
seu cos principal i de la ... a la ... als certificats units. S’entén en document públic
administratiu autoritzat per la fe pública dels tres secretari, en triplicat exemplar, a un
sol efecte, en els llocs i en la data citats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Sallent

Per l’Ajuntament de Sant Per
l’Ajuntament
Fruitós de Bages
Santpedor

L’alcalde

L’alcalde

L’alcaldessa

La secretària interventor

El secretari

La secretària

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

Pàgina 28 de 94
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

de

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

11. Aprovació del calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col.legiats
de l’ajuntament per l’any 2015.
S’ACORDA :
Primer. En raó a la periodicitat fixada per les sessions dels òrgans col.legiats
municipals, s’estableix que la seva aplicació al calendari per l’any 2015 és la següent :

CALENDARI PER L'ANY 2015
GENER
Dill.

Dim.

Dx.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dij.
1
8
15
22
29

Div.
2
9
16
23
30

Diss.
3
10
17
24
31

Dium
4
11
18
25

Dium
1
8
15
22

FEBRER
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

MARÇ
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dium
1
8
15
22
29
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ABRIL
Dill.

Dim.

6
13
20
27

7
14
21
28

Dx.
1
8
15
22
29

Dij.
2
9
16
23
30

Div.
3
10
17
24

Diss.
4
11
18
25

Dium
5
12
19
26

Div.
1
8
15
22
29

Diss.
2
9
16
23
30

Dium
3
10
17
24
31

MAIG
Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Juntes de Govern Local
Comissions Informatives
Plens
Segon. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
12. Ordenança municipal de tinença d’animals : inici d'expedient per
modificació d'ordenança.
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 29 d’octubre de 2008
l’ordenança municipal de tinença d’animals.
Segon. En data 30 de desembre de 2008 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. En data 17 de febrer de 2014 es va modificar la tipificació i el règim
sancionador corresponent a les normes de conducta respecte a la presencia d’animals
a la via pública.
Quart. Per part de l’àrea d’Alcaldia i policia Local, s’ha constatat a partir de diverses
campanyes de conscienciació, adreçades als propietaris de animals i sobre tot desprès
de les actuacions d’inspecció desenvolupades pels agents de la policia local, es
constata la necessitat de modificar i actualitzar altre vegada la tipificació de conductes
i el règim sancionador corresponent a les normes de conducta respecte a la presencia
d’animals a la via pública.
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 Serveis a la ciutadania 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 sobre tinença d’animals.
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de Serveis a la
ciutadania, la modificació de l’ordenança sobre la tinença d’animals, en relació als
següents articles:
a) Article 35è, es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
1. A les vies públiques, els animals de companyia aniran proveïts de corretja o
cadena i collar.
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2. Els gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, atesa la seva
natura i característiques, hauran de circular per les vies públiques amb morrió.
Ha de dir:
1. Als espais públics (vies públiques, places, zones verdes, parcs i jardins, i
altres espais que realitzin funcions equivalents) , els animals de companyia
aniran proveïts de collar i lligats amb corretja o cadena i sota el control de la
persona que el mani.
2. Fora de l’espai urbà els animals de companyia podran anar deslligats sota
el control i responsabilitat de la persona que el mani, i sempre amb el collar
posat.
3. Els gossos catalogats com a races perilloses, atesa la seva naturalesa i
característiques, hauran de regir-se per la Llei 10/1999 de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i a més, en espais públics, aniran amb
morrió col·locat i degudament lligat.
b) Article 44è., es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
- No censar el gos.
- No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a
l’Ajuntament.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
- No vacunar a l’animal de companyia quan sigui obligatori.
- En cas d’agressions causades per animals, no facilitar les dades de l’animal
agressor.
- No comunicar l’agressió a l’ajuntament.
- No sotmetre l’animal agressor a observació antiràbica.
- No comunicar incidències a l’Ajuntament.
- Cas d’agressió, no presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari de
l’animal agressor.
- No facilitar a l’Ajuntament les dades requerides als veterinaris, clíniques
consultoris o hospitals veterinaris.
- No portar morrió els gossos perillosos.
- L’abandonament de l’animal.
- La presencia d’animals en parcs infantils o zones ajardinades.
- Introduir animals als recintes indicats, sense les condicions assenyalades.
- Molèsties a tercers.
- No mantenir la neteja adequada dels locals i dels animals.
- No portar corretja ni collar a la via pública.
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-

Exercici l’activitat econòmiques de tinença, criança o venda d’animals.
Incomplir la prohibició de tinença d’animals.
No mantenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat suficients.
No dur morrió l’animal perillós.
Dipositar les despulles de l’animal en una paperera o un contenidor
d’escombraries.

2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a
tal fi, així com l’incompliment de l’establert a l’article 36è.
- Alimentar els animals a la via pública.
- No disposar o no exhibir la documentació sanitària.
- No comunicar la mort, desaparició o canvi de propietari o d’un animal a
l’Ajuntament.
- No comunicar el canvi de domicili a l’Ajuntament.
- Llençar les deposicions a la xarxa del clavegueram, a indrets no permesos o
sense utilitzar una bossa correctament tancada.
3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:
- L’entrada dels gossos i gats als establiments assenyalats en l’article 37.1.
- Qualsevol altre incompliment d’aquesta Ordenança que no estigui expressament
establert com a molt greu o greu.
Ha de dir:
1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
- No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a
l’Ajuntament.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
- No vacunar a l’animal de companyia quan sigui obligatori.
- En cas d’agressions causades per animals, no facilitar les dades de l’animal
agressor.
- No comunicar l’agressió a l’Ajuntament.
- No sotmetre l’animal agressor a observació antiràbica.
- Cas d’agressió, no presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari de
l’animal agressor.
- No facilitar a l’Ajuntament les dades requerides als veterinaris, clíniques
consultoris o hospitals veterinaris.
- No portar morrió els gossos perillosos.
- L’abandonament de l’animal.
- La presencia d’animals en parcs infantils.
- La presencia d’animals en zones ajardinades d’accés prohibit als animals.
- Introduir animals als recintes públics, edificis o equipaments d’accés prohibit
als animals.
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- No mantenir la neteja adequada dels locals i dels animals.
- Exercici l’activitat econòmiques de tinença, criança o venda d’animals,sense els
permisos preceptius.
- Incomplir la prohibició de tinença d’animals, en aquells casos així prescrits.
- No mantenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat suficients.
- No dur morrió l’animal perillós.
- Dipositar les despulles de l’animal en una paperera o un contenidor
d’escombraries.
- No tenir llicència per la conducció d’un animal potencialment perillós.
- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels espais
públics (art. 35.1), així com l’incompliment de l’establerts a l’article 36è.
2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
- Alimentar els animals a la via pública.
- No disposar o no exhibir la documentació sanitària.
- No comunicar la mort, desaparició o canvi de propietari o d’un animal a
l’Ajuntament.
- No comunicar el canvi de domicili a l’Ajuntament.
- Llençar les deposicions a la xarxa del clavegueram, a indrets no permesos o
sense utilitzar una bossa correctament tancada.
- No disposar del corresponent microxip d’identificació de l’animal.
- No censar l’animal.
- No comunicar incidències ocorregudes amb l’animal.
- Molèsties a tercers.
- No portar el collar possat i/o no anar estacat amb corretja o cadena als
espais pública (art. 35.1).
- Miccionar a les façanes o al mobiliari urbà.
3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:
- L’entrada dels animals de companyia als establiments assenyalats en l’article
37.1.
- Qualsevol altre incompliment d’aquesta Ordenança que no estigui expressament
establert com a molt greu o greu.
c) Article 45è., es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
Règim general de sancions:
- L’import de les sancions de caràcter lleu serà fins a 200,00 EUR.
- L’import de les sancions de caràcter greu serà de 200,01 fins a 300,00 EUR.
- L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 300,01 fins a 500,00 EUR.
Ha de dir:
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Règim general de sancions:
- L’import de les sancions de caràcter lleu será de 60,00 euros i fins a 100,00
euros.
- L’import de les sancions de caràcter greu serà de 100,01 euros fins a 300,00
euros.
- L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 300,01 euros fins a
500,00 euros.
d) Article 50è, S’afegeix un article 50è al text de l’ordenança amb el següent redactat
Notificat el plec de càrrecs o l’acord d’inici del procediment sancionador
abreujat, el presumpte infractor podrá abonar la sanció que li correspondria,
amb reducció del 25 % del seu import dins del termini de 10 dies hàbils.
Aquest pagament suposa la renuncia a formular al·legacions i comporta que
s’entengui finalitzat el procediment per mitjà d’una resolució que declari
comesa la infracció segons el
plec de càrrecs o l’acord d’inici del
procediment sancionador abreujat i imposada la sanció en la quantia reduïda
indicada. La finalització del procediment d’aquesta forma no afecta la
possibilitat de l’interessat d’interposar els recursos que en dret
corresponguin.
e) Disposició final, es modifica l’enunciat en el següent sentit:
On diu:
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en data
23 de desembre de 2008, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província ( núm. 313 de 30.12.08 ) i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
Ha de dir:
Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme a l’article 70.2 de la Llei
reguladora de les bases del règim local.
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.
Pàgina 35 de 94
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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:
-

-

-

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.

ANNEX. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
Títol I
Disposicions generals
Article 1r
1. Aquesta Ordenança regula la tinença i el manteniment d’animals domèstics de
companyia i altres animals en domicilis particulars, així com la presència d’animals als
espais públics i als establiments al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
2. Als efectes d’aquesta Ordenança tenen la consideració d’animals domèstics de
companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb l’home, en
especial totes les subespècies i varietats de gats (Folis catus) i totes les subespècies i
varietats de gossos (Canis Familiars).
Article 2n
1. La tinença dels animals domèstics de companyia a que es refereix l’article anterior
no requerirà llicència municipal, sens perjudici del compliment de les determinacions
aplicables d’aquesta Ordenança.
Article 3r
Resta prohibida la tinença en domicilis particulars d’animals pertanyents a espècies
protegides llevat que el posseïdor pugui acreditar fefaentment, a l’hora de sol•licitar
autorització municipal, el seu dret a la tinença de l’espècimen en qüestió.
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Article 4t
L’autoritat municipal podrà ordenar el trasllat a un altre lloc adient dels animals allotjats
on no es compleixin els condicionaments dels articles 2, 3, 4 i 5, i arribarà, si s’escau,
a l’execució forçosa i subsidiària a càrrec de l’administrat, d’acord a l’article 93 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 5è
Qualsevol activitat econòmica de tinença o criança d’animals, àdhuc dels domèstics de
companyia, així com els establiments de venda d’animals, restaran sotmesos a
llicència municipal d’activitats.
Article 6è
L’obtenció de les autoritzacions i llicències municipals a que es refereixen els articles
anteriors no exonera en cap cas de l’obtenció dels oportuns permisos o inscripcions
registrals al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya o a altres administracions, segons la normativa vigent en cada moment.
Títol II
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
Article 7è
Definició: Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable
aquesta Ordenança, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies
següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
• American Staffodshire Terrier
• Akita Inu
• Bullmastiff
• Dòberman
• Dog Argentí
• Dog de Burdeos
• Fila Brasileiro
• Mastí Napolità
• Pit Bull Terrier
• Presa Canari
• Staffordshire Bull Terrier
• Rottweiler
• Tosa Inu
Article 8è
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Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.
Article 9è
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:
a) Ser major d’edat.
b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import no inferior a cent vint mil EUR (120.000 EUR).
e) S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març
g) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.
Article 10è
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per
períodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva
vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits
exigits.
Article 11è
Mesures de seguretat
1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que
la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es
refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002 de 22 de març, així com el certificat
acreditatiu de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment
perillosos.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col•lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment
perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible
de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar
més d’un d’aquests gossos per persona.
3. Les instal•lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
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b) Les portes de les instal•lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
d) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini
màxim de 48 hores.
Article 12è
Sancions
La normativa reguladora de les sancions, la seva graduació, responsabilitat i
indemnitzacions i possible decomís d’animals, serà la prevista en la Llei 10/1999 de 30
de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2948 de 9 d’agost de
1999), sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Títol III
Disposicions sanitàries
Article 13è
Qualsevol veterinari sigui privat o integrat a alguna Administració Pública, així com els
consultors i clíniques veterinàries, hauran de dur a terme un arxiu, amb una fitxa
clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori que restarà a
disposició de l’autoritat competent.
Article 14è
Qualsevol veterinari està obligat a comunicar a l’Ajuntament, amb caràcter immediat i
sens perjudici d’altres declaracions que siguin obligatòries, qualsevol cas que conegui
de malaltia transmissible animal, a fi i efecte de que per l’autoritat municipal s’endeguin
les corresponents mesures higiènico-sanitàries de protecció civil, sens perjudici de
l’adopció de les mesures zoosanitàries individuals que corresponguin.
Article 15è
Els establiments de tractament, cura i allotjament d’animals disposaran obligatòriament
de sales d’espera, amb la finalitat que aquests no romanguin a la via pública, les
escales, etc., abans d’entrar en el seu interior.
Article 16è
Qualsevol veterinari que hagi de practicar el sacrifici d’un animal per raons sanitàries,
ho farà sota el seu control i responsabilitat, utilitzant mètodes que impliquin el mínim
patiment i que provoquin un pèrdua de consciència immediata.
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Article 17è
El propietari o posseïdor de qualsevol animal domèstic està obligat a vacunar-lo contra
les malalties que siguin de vacunació obligatòria, a partir de l’edat establerta a la
normativa zoosanitària vigent.
Article 18è
El propietari o posseïdor d’un animal domèstic d’una espècie sotmesa a vacunacions o
tractaments obligatoris està obligat a disposar en tot moment de la cartilla sanitària
corresponent, i a exhibir-la a qualsevol agent de l’autoritat que li sol·liciti. La cartilla
sanitària contindrà la identificació i característiques de l’animal, el seu estat sanitari i la
identitat i domicili del propietari així com les successives vacunacions o tractaments
obligatoris que se li administrin.
Article 19è
1. El propietari d’un gos que hagi agredit o causat lesions a persones o altres animals
està obligat a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, al
propietari de l’animal agredit, als representants legals d’una o l’altre, a les autoritats
competents que li sol·licitin o als seus agents.
b) Comunicar els fets a l’Ajuntament, i posar-se a la seva disposició dintre del termini
de 24 hores de que tingué lloc l’agressió.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària en una consulta veterinària
legalment establerta, així com seguir en tot cas les instruccions i determinacions que
adopti el veterinari.
d) Presentar a l’Ajuntament, o al lloc on aquest determini, la documentació sanitària del
gos dintre del termini de 48 hores des que es produeixi l’agressió, i el certificat
veterinari als 14 dies d’iniciada aquesta darrera.
e) Comunicar a l’Ajuntament amb caràcter immediat qualsevol incidència que es
produeixi durant el període d’observació veterinària (mort de l’animal, robatori, pèrdua,
desaparició, trasllat o altres anàloga).
f) Satisfer totes les despeses que comporti l’execució de les anteriors obligacions.
2. En cas d’aconsellar-ho les circumstàncies, l’Ajuntament podrà decidir la reclusió de
l’animal agressor al Dipòsit Municipal d’animals per a passar-hi el període d’observació
veterinària, anant també les despeses que es generin per aquest motiu a càrrec del
propietari.
3. Les disposicions dels punts a), b) i f) del paràgraf 1 i les de paràgraf 2 d’aquest
article també seran aplicables als supòsits de lesions causades per altres animals,
mentre que les dels punts c), d) i e) del paràgraf 1 només s’aplicaran si això ho
decideix l’Ajuntament.
Article 20è
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En cas de mort d’un animal, el seu propietari o posseïdor està obligat a desfer-se de
les seves despulles lliurant-lo al servei municipal de recollida d’animals morts en bossa
de plàstic tancada i que impedeixi qualsevol vessament, sense que en cap cas estigui
permès dipositar-les en una paperera o un contenidor d’escombraries.

Títol IV
Cens municipal d’animals de companyia
Article 21è
1. Tot posseïdor d’un gos o un gat està obligat a inscriure’l en el corresponent Cens
municipal d’animals de companyia en el termini màxim d’un mes des del seu
naixement o adquisició.
Article 22è
Per a procedir a la inscripció censal, el posseïdor comunicarà a l’Ajuntament les
característiques i dades d’identificació de l’animal, el número de microxip que l’animal
ja durà prèviament instal·lat, les dades d’identitat i domicili del propietari i les còpia de
la cartilla en la què consti la pràctica de la vacunació contra la ràbia.
Article 23è
Un cop practicada la inscripció al Cens municipal, i sempre que sigui referida a un gos
o un gat, l’Ajuntament lliurarà al propietari el document acreditatiu de la dita inscripció
censal.
Article 24è
En cas de mort i desaparició d’un animal inscrit al Cens municipal, el seu posseïdor ho
haurà de notificar a l’Ajuntament en el termini de quinze dies des de la mort o
desaparició, adjuntant la cartilla sanitària de l’animal si s’escau.
Article 25è
Els canvis de domicili del propietari d’animals inscrits al Cens municipal hauran de ser
notificats a l’Ajuntament en el termini de quinze dies des que es produeixin.
Article 26è
Els propietaris d’animals inscrits al Cens municipal que en transfereixin llur propietat a
tercers estan obligats a comunicar a l’Ajuntament aquest fet i el nom i domicili el nou
propietari en el termini de quinze dies des de la data de la transferència.

Títol V
Normes de convivència
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Article 27è
El propietari, el posseïdor i l’encarregat de la custòdia d’un animal seran responsables
directes o subsidiaris, dels danys i perjudicis que aquest causi en els termes que
estableixen les legislacions penal i civil aplicables, sens perjudici de la responsabilitat
administrativa en que puguin incórrer per infracció d’aquesta Ordenança o de la
legislació de protecció dels animals.
Article 28è
Els posseïdors d’animals estan obligats a prendre les mesures adequades en cada cas
per evitar que els animals destorbin o causin lesions a tercers o embrutin o causin
danys a pertinences alienes.
Article 29è
Els posseïdors d’animals estan obligats a mantenir la neteja adequada dels seus
domicilis i dels propis animals per tal d’evitar molèsties, mals olors i riscos
higiènicosanitaris als seus veïns.
Article 30è
Per tal de concedir o denegar les autoritzacions de tinença d’animals, l’Ajuntament
tindrà en compte que la custòdia de l’animal no representi cap perill ni incomoditat per
als veïns o per altres animals, així com les disposicions dels estatuts i reglaments de
règim interior de les comunitats de propietaris afectades sobre tinença d’animals als a
habitatges.
Article 31è
En els casos en que no és preceptiva l’autorització municipal per a la tinença
d’animals, l’Ajuntament d’ofici o a instància de qualsevol interessat, prèvia la instrucció
de l’oportú expedient amb citació del propietari i posseïdor de l’animal, podrà prohibir
la tinença de l’animal en qüestió si existeixen motius de perillositat o salubritat que ho
justifiquin.
Article 32è
Els propietaris de gossos de vigilància adoptaran les mesures necessàries per a evitar
que causin cap dany als vianants, que surtin del recinte o que agredeixin o molestin a
qui circula per la via pública.

Títol VI
Normes de tracte dels animals
Article 33è
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Els propietaris i posseïdors d’animals domèstics, hauran de mantenir-los en condicions
higiènico-sanitàries adequades, per la qual cosa hauran de tenir cura de llur correcta
vacunació, desparasitació, allotjament, alimentació, control i documentació oficial.
Article 34è
Resta prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altre pràctica
que els produeixi patiment o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
e) No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions.
g) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.
h) Vendre’ls a menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en
tenen la potestat o custòdia.
i) Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden ocasionar
patiment o poden ser objecte de bulles o tractament antinaturals, o bé si pot ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplen.

Títol VII
Presència d’animals als espais públics i als establiments
Article 35è
1. Als espais públics (vies públiques, places, zones verdes, parcs i jardins, i altres
espais que realitzin funcions equivalents) , els animals de companyia aniran proveïts
de collar i lligats amb corretja o cadena i sota el control de la persona que el mani.
2. Fora de l’espai urbà els animals de companyia podran anar deslligats sota el control
i responsabilitat de la persona que el mani, i sempre amb el collar posat.
3. Els gossos catalogats com a races perilloses, atesa la seva naturalesa i
característiques, hauran de regir-se per la Llei 10/1999 de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i a més, en espais públics, aniran amb morrió
col·locat i degudament lligat.
Article 36è
1. Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació de forma immediata de
les deposicions dels mateixos, no estant permès deixar-les a les vies públiques i, en
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general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Les deposicions es recolliran i
es col·locaran de manera acceptable higiènicament en bosses d’ escombraries
domiciliàries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte. No es
permès dipositar-les als claveguerams de la xarxa de sanejament.
A efectes del previst respecte aquesta obligació dels propietaris dels animals es
valorarà com a conducta especialment greu a efectes de qualificació i graduació de la
sanció quan aquestes deposicions es realitzin en parcs infantils, zones d’esbarjo i en
zones d’accés a centres d’ensenyament i altres espais de pública concurrència
(especialment les destinades a l’ús infantil).
2. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir el propietari o el posseïdor de l’animal perquè netegi els
elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
Quan a requeriment de l’autoritat municipal no es procedeixi a la retirada immediata de
les deposicions aquesta conducta serà considerada a efectes de la graduació de
sanció en el seu grau superior conforme el previst a l’article 45 d’aquesta ordenança.
3. Resta expressament prohibit als propietaris o posseïdors dels animals que permetin
que aquests orinin en les parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis, havent de
realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats o en tot cas en els
embornals de la xarxa de clavegueres, en la part inferior de la vorada de la vorera o en
els escocells dels arbres.
La manca de compliment d’aquest article serà objecte de sanció.
Article 37è
1. Resta prohibida l’entrada o tinença d’animals domèstics a qualsevol local destinat a
la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments.
2. L’admissió d’animals domèstics a altres establiments comercials de pública
concurrència dependrà de la decisió dels propietaris d’aquests darrers. Cas d’ésser
admesos els animals, hauran d’anar subjectes amb corretja o cadena i collar, i en els
casos previstos a l’article 35.2 d’aquesta Ordenança, també hauran de dur morrió.
3. Queda prohibida l’entrada, circulació o permanència de gossos i d’altres animals als
parcs públics i jardins d’ús freqüent per parts dels infants.
4. Les anteriors disposicions no seran d’aplicació als gossos pigall que vagin
acompanyats del seu propietari.
5. Queda prohibit que els gossos orinin a les façanes dels immobles.

Títol VIII
Recollida d’animals vagabunds
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Article 38è
1. Un animal es considera abandonat quan no duu cap identificació del seu origen o
propietari ni va acompanyat de cap persona.
2. Els animals abandonats seran recollits i retinguts a llur cessió, recuperació o
sacrifici, per l’Ajuntament, bé amb els seus propis mitjans o a través d’altres entitats
públiques o privades amb les que existeixi el corresponent acord.
3. Els propietaris d’un animal sense identificació recollit per l’Ajuntament podran
recuperar-lo en el termini de vint dies de la seva recollida.
4. L’Ajuntament també recollirà aquells animals amb identificació del seu origen o
propietari però que no vagin acompanyats de cap persona. En aquest supòsit,
l’Ajuntament avisarà el propietari, al qual podrà recuperar l’animal en el termini de deu
dies des de l’avís. Un cop transcorregut aquest termini sense que el propietari reculli
l’animal, aquest tindrà la consideració d’abandonat, tenint-se per exhaurit el termini de
recuperació.
Article 39è
Un cop transcorregut el termini de recuperació que correspongui sense que aquesta
s’hagi produït, l’Ajuntament podrà sacrificar l’animal únicament en el cas que sigui per
motius humanitaris o sanitaris, o donar-lo en adopció, en aquest darrer cas amb
esterilització prèvia. Tant el sacrifici com l’esterilització es practicaran sota el control
d’un veterinari amb el qual l’Ajuntament tingui subscrit el corresponent contracte de
prestació de serveis, utilitzant els mètodes als que es refereix l’article 16 d’aquesta
Ordenança.
Article 40è
1. El propietari d’un animal recollit per l’Ajuntament serà responsable de totes les
despeses generades per la seva recollida, manteniment i eventual sacrifici, únicament
en el cas que sigui per motius humanitaris o sanitaris, o esterilització, les quals li
podran ser exigides fins i tot per la via de constrenyiment. En qualsevol cas, el
propietari haurà de satisfer les esmentades despeses conforme a les tarifes de preus
establertes per aquest Ajuntament, que es tipifiquen a la ordenança fiscal núm. 37, de
Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Títol IX
Infraccions i sancions
Article 41è
Els animals perillosos i molestos podran ser decomissats i sacrificats per l’Ajuntament,
en aquest últim cas únicament per motius humanitaris o sanitaris, sense que aquesta
mesura tingui caràcter de sanció. Als efectes d’aquest article, s’entén per:
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a) Animal perillós: aquell que hagi mossegat dues o més vegades a persones.
b) Animal molest: aquell que hagi causat danys i perjudicis a persones, altres animals,
objectes o espais públics aliens, o al medi natural, o que hagi provocat molèsties per
sorolls, danys o baralles en dues o més ocasions.
Article 42è
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança que no estiguin tipificades al
mateix temps com infraccions a la legislació sobre protecció dels animals seran
sancionades per l’Ajuntament conforme al que s’estableix a l’article 44 d’aquesta
Ordenança, seguint el procediment sancionador als àmbits de competència de la
Generalitat, en tot allò que no estigui previst a les ordenances o a la legislació de
règim local.
Article 43è
Les infraccions a la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals, seran objecte
d’instrucció del corresponent expedient sancionador per part de l’Ajuntament, aplicant
el procediment sancionador indicat a l’article precedent i les disposicions de la pròpia
Llei 3/1998. Un cop instruït l’expedient l’Ajuntament l’elevarà a l’òrgan competent de la
Generalitat per a imposar la sanció.
Article 44è
Tipificació de les infraccions de l’ordenança:
1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
- No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a l’Ajuntament.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
- No vacunar a l’animal de companyia quan sigui obligatori.
- En cas d’agressions causades per animals, no facilitar les dades de l’animal
agressor.
- No comunicar l’agressió a l’Ajuntament.
- No sotmetre l’animal agressor a observació antiràbica.
- Cas d’agressió, no presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari de
l’animal agressor.
- No facilitar a l’Ajuntament les dades requerides als veterinaris, clíniques consultoris o
hospitals veterinaris.
- No portar morrió els gossos perillosos.
- L’abandonament de l’animal.
- La presencia d’animals en parcs infantils.
- La presencia d’animals en zones ajardinades d’accés prohibit als animals.
- Introduir animals als recintes públics, edificis o equipaments d’accés prohibit als
animals.
- No mantenir la neteja adequada dels locals i dels animals.
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- Exercici l’activitat econòmiques de tinença, criança o venda d’animals, sense els
permisos preceptius.
- Incomplir la prohibició de tinença d’animals, en aquells casos així prescrits.
- No mantenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat suficients.
- No dur morrió l’animal perillós.
- Dipositar les despulles de l’animal en una paperera o un contenidor d’escombraries.
- No tenir llicència per la conducció d’un animal potencialment perillós.
- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels espais públics (art.
35.1), així com l’incompliment de l’establerts a l’article 36è.
2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
- Alimentar els animals a la via pública.
- No disposar o no exhibir la documentació sanitària.
- No comunicar la mort, desaparició o canvi de propietari o d’un animal a l’Ajuntament.
- No comunicar el canvi de domicili a l’Ajuntament.
- Llençar les deposicions a la xarxa del clavegueram, a indrets no permesos o sense
utilitzar una bossa correctament tancada.
- No disposar del corresponent microxip d’identificació de l’animal.
- No censar l’animal.
- No comunicar incidències ocorregudes amb l’animal.
- Molèsties a tercers.
- No portar el collar possat i/o no anar estacat amb corretja o cadena als espais pública
(art. 35.1).
- Miccionar a les façanes o al mobiliari urbà.
3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:
- L’entrada dels animals de companyiaals establiments assenyalats en l’article 37.1.
- Qualsevol altre incompliment d’aquesta Ordenança que no estigui expressament
establert com a molt greu o greu.
Article 45è
Règim general de sancions:
- L’import de les sancions de caràcter lleu será de 60,00 euros i fins a 100,00 euros.
- L’import de les sancions de caràcter greu serà de 100,01 euros fins a 300,00 euros.
- L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 300,01 euros fins a 500,00
euros.
Article 46è
Aquestes quantitats s’adaptaran automàticament en cas que, per norma, s’ampliés la
capacitat sancionadora de les administracions locals.
Article 47è
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- La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta lleu, es
considerarà com una falta greu.
- La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta greu, es
considerarà com una falta molt greu.

Article 48è
La prescripció o caducitat de la sanció serà de sis mesos cas d’infracció lleu o greu i
d’un any si és molt greu.
Article 49è
En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les
multes, a més de les indicacions incorporades en la regulació específica de les
conductes previstes a la present ordenança, els següents criteris:
L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a
persones com a animals.
La intencionalitat o negligència.
La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
El volum de negoci de l’establiment.
El fet que hi hagi requeriment previ.
Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un any
des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de
la mateixa qualificació. Si s’hi aprecia reincidència, la quantia de les sancions es pot
incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció corresponent a la infracció
comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions
d’educació ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un procediment
sancionador.
En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia,
sent competent per resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la potestat
sancionadora.
Article 50è
Notificat el plec de càrrecs o l’acord d’inici del procediment sancionador abreujat, el
presumpte infractor podrá abonar la sanció que li correspondria, amb reducció del 25
% del seu import dins del termini de 10 dies hàbils. Aquest pagament suposa la
renuncia a formular al·legacions i comporta que s’entengui finalitzat el procediment per
mitjà d’una resolució que declari comesa la infracció segons el plec de càrrecs o
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l’acord d’inici del procediment sancionador abreujat i imposada la sanció en la quantia
reduïda indicada. La finalització del procediment d’aquesta forma no afecta la
possibilitat de l’interessat d’interposar els recursos que en dret corresponguin.

Disposició addicional
Per tot allò que no prevegi aquesta Ordenança municipal, caldrà atenir-se a allò que
disposa la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció d’animals, modificada per la Llei
3/1994 de 20 d’abril, el Decret 328/1998, de 24 de desembre, que la desplega i la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordenança deroga aquella normativa municipal que entri en contradicció amb
allò regulat en la present Ordenança.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme a l’article 70.2 de la Llei reguladora de
les bases del règim local.
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 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

13. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres
de construcció de voreres.
Primer.- Vistes les peticions de diversos particulars en relació a les obres de
construcció de voreres, relacionades a continuació :
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REGISTRE
D’ENTRADA

INTERESSAT

LOCALITZACIÓ
DESCRIPCIÓ OBRA

2013-E-RC4144

xxx

98,59

2013-E-RC4271
2013-E-RC4755

xxx

94,47

09/01/2014

127,59

17/02/2014

2014-E-RC627
2014-E-RC1076
2014-E-RC1076
2014-E-RC1076
2014-E-RC1076
2014-E-RC1842
2014-E-RC2003
2014-E-RC2346
2014-E-RC2360
2014-E-RC2397
2014-E-RC2445
2014-E-RC2508
2014-E-RC2617
2014-E-RC2629
2014-E-RC2850
2014-E-RC2884
2014-E-RC2968
2014-E-RC3150
2014-E-RC3607

xxx

Carrer
Ginebrers,
4
Montcau, 24 Col·locació de
panot
Carrer Ginesta, 8-10
Col·locar panot a la vorera
Carrer Bon Temps, 1 / Av.
Sant
Sebastià,
42
/
Avinguda Sant Sebastià, 52
Carrer Riu d’Or, 20

DATA
D’APROVACIÓ
LLICÈNCIA PER
JGL
02/12/2013

39,47

17/03/2014

53,56

05/05/2014

xxx

Carrer Mirador del Bages, 1
Av. Brucardes, 27
Av. Brucardes, 25

61,75

05/05/2014

xxx

Av. Brucardes, 23

46,36

05/05/2014

xxx

Mirador del Bages, 2

28,84

05/05/2014

xxx

Carrer de les Generes, 3-5

64,14

21/07/2014

xxx

Av. Sant Sebastià, 45-47

54,40

02/06/2014

xxxx

Carrer Bon temps, 25

93,78

21/07/2014

xxxx

Carrer Riu d’or, 26

57,54

09/07/2014

xxxx

Carrer Pi, 4

118,32

09/07/2014

xxx

Av. Sant Sebastià, 43

35,52

09/07/2014

xxx

Carrer Curt, 3

56,65

09/07/2014

xxx

Carrer Martí Iglesias, 6

73,62

21/07/2014

xxx

Av. Sant Sebastià, 46

36,08

21/07/2014

xxx

Passatge del Puig s/n

28,37

06/10/2014

xxx

Carrer Sabina Brucart, 14

58,54

06/10/2014

xxx

Passatge del Puig, 7

9,57

06/10/2014

xxx

Carrer Sant Eloi, 6-8

9,54

06/10/2014

xxx

Av. Sant Sebastià, 21

38,05

20/10/2014

xxx

xxx

i

IMPORT
ICIO

Segon.- Les peticions referenciades estan relacionades amb les llicències d’obres per
la construcció de voreres dins el programa del foment a la construcció de voreres
aprovat per aquest Ajuntament i han de comportar la declaració d'especial interès
municipal de I'obra per tal de poder acollir-se als diferents beneficis fiscals establerts a
les ordenances.
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Tercer.- Atesa la concessió de la llicència d'obres i l’aprovació de les liquidacions
d’ICIO pels imports ressenyats.
Quart.- Atès que l’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració,
corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Cinquè.- Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la
mobilitat, la qual cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la
concessió de beneficis fiscals.
Sisè.- El Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i
Serveis Centrals.
ACORDA :
Primer.- Declarar d'especial interès municipal les obres de construcció de
voreres realitzades dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als
efectes de la concessió dels beneficis fiscals previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l'lmpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Segon.- Autoritzar l’aplicació dels beneficis fiscals següents :
NÚM.
LIQUIDACIÓ
1326000119

SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

QUO
TA
98,59

IMPORT
BENEFICI 50%
49,30

QUOTA A
PAGAR
49,29

xxx

20130000000
081

xxx

20140000000
67

xxxx

20140000000
118
20140000000
201

xxx

Carrer Ginebrers, 4
Montcau,
24
Col·locació de panot
Carrer Ginesta, 8-10
Col·locar panot a la
vorera
Carrer Bon Temps, 1 /
Av. Sant Sebastià, 42 /
Avinguda
Sant
Sebastià, 52
Carrer Riu d’Or, 20

94,47

47,24

47,23

127,5
9

63,80

63,79

39,47

19,74

19,73

53,56

26,78

26,78

xxx

Carrer
Mirador
del
Bages, 1 Av. Brucardes,
27
Av. Brucardes, 25

20140000000
203
20140000000
206
20140000000
207
20140000000

61,75

30,88

30,87

xxx

Av. Brucardes, 23

46,36

23,18

23,18

xxx

Mirador del Bages, 2

28,84

14,42

14,42

xxx

Carrer de les Generes,

64,14

32,07

32,07

xxx
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20140000000
368
20140000000
380
20140000000
322
20140000000
320
20140000000
331
20140000000
339
20140000000
384
20140000000
396
20140000000
493
20140000000
492
20140000000
494
20140000000
506
20140000000
547

xxx

3-5
Av. Sant Sebastià, 4547
Carrer Bon temps, 25

xxx

Carrer Riu d’or, 26

57,54

28,77

28,77

xxx

Carrer Pi, 4

58,16

58,16

xxx

Av. Sant Sebastià, 43

118,3
2
35,52

17,76

17,76

xxx

Carrer Curt, 3

56,65

28,33

28,32

xxx

Carrer Martí Iglesias, 6

73,62

36,81

36,81

xxx

Av. Sant Sebastià, 46

36,08

18,04

18,04

xxx

Passatge del Puig s/n

28,37

14,19

14,19

xxx

58,54

29,27

29,27

xxx

Carrer Sabina Brucart,
14
Passatge del Puig, 7

9,57

4,79

4,79

xxx

Carrer Sant Eloi, 6-8

91,54

45,77

45,77

xxx

Av. Sant Sebastià, 21

38,05

19,03

19,02

xxx

54,40

27,20

27,20

93,78

46,89

46,89

Tercer.- L’import de les bonificacions resulta de l’aplicació de les regles per a la
determinació de les bases imposables previstes a l’ordenança fiscal núm. 5 i es
concedeixen sense perjudici de l’efectiu acreditament dels tributs i de la comprovació
administrativa que es pugui realitzar.
Quart.- Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

14. Aprovació de la distribució del Fons de cooperació per la prestació
supramunicipal de serveis, any 2013 i 2014.
La resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, GRI/1002/2014,
de 9 de maig, distribueix als municipis de Catalunya la participació en els ingressos de
la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (
DOGC núm. 6622 de 14.05.2014), corresponent a aquest municipi la quantitat de
143.572,17 € en el tram de lliure disposició i 6.552,17 euros en el tram destinat al
foment de la prestació supramunicipal de serveis.
La resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, GRI/1178/2014,
de 23 de maig, distribueix als municipis de Catalunya la participació en els ingressos
de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014
(DOGC núm. 6634 de 30.05.2014), corresponent a aquest municipi la quantitat de
143.157,10 € en el tram de lliure disposició i 6.533,24 euros en el tram destinat al
foment de la prestació supramunicipal de serveis.

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 2013
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 2014

TRAM DE LLIURE DISPOSICIÓ

TRAM SUPRAMUNICIPAL

143.572,17 €
143.157,10 €

6.552,17 €
6.533,24 €

TOTAL

150.124,34 €
149.690,34 €

Respecte a aquest segon tram, destinat al foment de la prestació supramunicipal de
serveis, correspon al Ple de l’Ajuntament l’assignació percentual d’aquesta quantitat
entre els ens supramunicipals, legalment constituïts i inscrits al Registre d’ ens locals
de Catalunya, en els que participen.
El tram de la prestació supramunicipal de serveis corresponent a l’any 2011 es va
distribuir al 50% entre el Consorci Urbanístic l’Agulla i el Consorci pel
Desenvolupament Turístic de les Valls del Montcau. L’any 2012 es va destinar la
totalitat del tram per la prestació supramunicipal de serveis al Consorci Urbanístic de
l’Agulla.
E Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i
Serveis Centrals,
ACORDA :
Primer.- Aprovar la destinació del tram per al foment de la prestació supramunicipal de
serveis del Fons de cooperació local corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages l’any 2013 a:
Entitat Supramunicipal: Consorci Urbanístic de l’Agulla
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Actuació: Desenvolupament urbanístic
Import: 6.552,17€
Indicar que la quantitat esmentada serà a compte de les aportacions municipals anuals
al Consorci.

Segon.- Aprovar la destinació del tram per al foment de la prestació supramunicipal de
serveis del Fons de cooperació local corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages l’any 2014 a:
Entitat Supramunicipal: Consorci Urbanístic de l’Agulla
Actuació: Desenvolupament urbanístic
Import: 1.730,83€
Indicar que la quantitat esmentada serà a compte de les aportacions municipals anuals
al Consorci.
Entitat Supramunicipal: Consell Comarcal del Bages
Actuació: Gestió de competències i serveis locals
Import: 813,76€
Indicar que la quantitat esmentada és destina al pagament de les liquidacions que
resten pendents de pagament per part de l’Ajuntament corresponents a Plans
d’Ocupació gestionats des del Consell Comarcal del Bages i cofinançats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Entitat Supramunicipal: Consorci del Bages per la Gestió de Residus
Actuació: Gestió de residus
Import: 3.988,65€
Indicar que la quantitat esmentada és destina al pagament dels serveis prestats pel
Consorci a l’Ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes de
justificar la destinació de conformitat amb els requisits exigits per la Direcció General
de l’ Administració Local, al Consorci Urbanístic de l’ Agulla i, als efectes escaients.
Quart.- Declarar que:
-

-

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

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
15. Delegació a la Junta de Govern Local, de la declaració d’especial interès
municipal de les obres de construcció de voreres realitzades dins la
campanya per al foment de la construcció de voreres.
Primer.- El Ple municipal, en sessió ordinària de 14 de març de 2012, va acordar
aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions en espècie
per al foment de la construcció de voreres, la qual va esdevenir aprovada
definitivament al no haver-se presentat al·legacions.
Segon.- L’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració,
corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Tercer.- Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la
mobilitat, la qual cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la
concessió de beneficis fiscals.
Quart.- Atès que les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament són delegables
totalment o parcialment, amb l'excepció de les que estableixen en l'art. 22.4, de la Llei
7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Cinquè.- E Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i
Serveis Centrals,
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ACORDA :
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local, la declaración d’especial interés
municipal de les obres d’execució de voreres realitzades dins la campanya per al
foment de la construcció de voreres, als efectes de la concessió dels beneficis fiscals
previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'lmpost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Segon.- Publicar el present acord al tauler d’edictes, a la seu electrónica municipal i al
Butlletí Ofiical de la Província.
Tercer.- Declarar que:
-

-

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

ANNEX. INFORME CONJUNT DEL SECRETARI I LA INTERVENTORA
MUNICIPALS 34/2014
Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i
Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
emeten informe conjunt en base als següents:
FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. Atès que és intenció d’aquest Ajuntament delegar la competència plenària
de declaració d’especial interès municipal de les obres d’execució de voreres
realitzades dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als efectes
de la concessió dels beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal número 5,
reguladora de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Segon. Vist que l’article 22.4 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local permet que el Ple pugui delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de
l’Alcalde i la Junta de Govern Local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), i a l’apartat 3 del mateix article 22, supòsits que
no són el cas que ens ocupa.
Tercer. A la vista de tot l’anterior, s’emet el present informe, que té la naturalesa de
preceptiu, a l’estar davant un supòsit en què es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, segons disposa
l’article 57 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, tot això de conformitat amb allò disposat a l’article
54.1.b) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, que estableix
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que serà necessari informe previ del Secretari i en el seu cas de l’Interventor, per
l’adopció dels acords pels que s’exigeixi una majoria especial.
Quart. Es considera que la delegació de competències pretesa s’ajusta a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i altra normativa
local concordant com el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual
cosa s’informa favorablement la proposta d’acord presentada per ser sotmesa a
aprovació plenària.
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

16. Ratificació de la proposta de modificació d'estatuts aprovada per la Junta
General del Consorci Urbanístic l'Agulla.
Primer.- Per al Junta General del Consorci de l’Agulla en sessió celebrada el dia 25 de
març de 2014 es va aprovar inicialment la proposta de modificació dels estatuts del
Consorci, en els termes següents:
“Primer. Aprovar inicialment l'adaptació del text dels Estatuts que regeixen el Consorci
Urbanístic l’Agulla, i que afecta a diversos articles que queden redactats conforme a
l’expressant a l’annex d’aquest acord del qual és part integrant.
Segon.- Acordar que, excepcionalment, en tant no entrin en vigor les modificacions
estatutàries a que es refereix aquest acord, la intervenció i tresoreria del consorci es
continuïn prestant per part dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
designats a l’efecte en règim d’acumulació de funcions.
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies,
mitjançant anunci en els taulons d'edictes dels Ajuntaments interessats, i en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, així com al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a l'efecte d'al·legacions pels interessats. En el ben entès que de no
presentar-se cap, els estatuts es consideraran definitivament aprovats de manera
automàtica.
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Quart.- Habilitar el Sr. President del Consorci, o persona en qui delegui, per a la
signatura de quanta documentació sigui necessària a l’efectivitat dels acords presos.”
Segon.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part d’aquesta entitat com a ens
consorciat.
Tercer.- La proposta de modificació dels Estatuts es concreta en:
“Art. 1.- Es modifica l’art. 4, que resta amb la següent redacció:
Art 4.- Personalitat jurídica i adscripció.
1. El consorci gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
2. El consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris
continguts a la disposició addicional 20 ena de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Art 2.- Es modifica l’art. 5, que resta amb la següent redacció:
Art. 5.- Fonts Normatives
El consorci es regirà pels presents estatuts, per la legislació de règim local, per la
legislació urbanística aplicable en quant al règim de la seva activitat, per la
legislació sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu, per d’altres normes bàsiques i no bàsiques d’aplicació
al conjunt de les Administracions Públiques, i per la legislació civil i mercantil, en
cada cas aplicable.
Art. 3.- Es modifica el primer paràgraf de l’art. 6, que resta amb la següent
redacció:
Art. 6.- Naturalesa jurídica
1. A tots els efectes el Consorci tindrà la consideració d’entitat urbanística
especial i condició d’administració urbanística actuant, tot de conformitat amb el
que determinen els preceptes corresponents de la legislació urbanística
Catalana.
2. D’acord amb l’anterior, el Consorci pot formular i tramitar qualsevol figura de
planejament urbanístic derivat, i també formular, tramitar i aprovar
definitivament els instruments de gestió corresponents.
No es modifica la resta del precepte.
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Art. 4.- Es modifica la rúbrica i la primera frase de l’art. 11, que resta amb la
següent redacció:
Art. 11.- Finalitats i competències
Les finalitats del consorci, per a la consecució de les quals ostenta plenes
competències, són:
No es modifica la resta del precepte.
Art. 5.- Es modifica l’art. 15, que resta amb la següent redacció:
Art. 15.- Òrgans del Consorci:
Els òrgans del Consorci són:
a) La Junta General
b) El President
c) El Vice-president
d) El Gerent, amb caràcter potestatiu
e) La Comissió Especial de Comptes
Art. 6.- Es modifica l’art. 24, que resta amb la següent redacció:
Art. 24.- Règim del personal i funcions reservades
1. El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions que
hi participen, el seu règim jurídic serà l’aplicable al personal d’adscripció i les
seves retribucions en cap cas podran superar les establerts en els llocs de
treball equivalents a aquella.
2. El Consorci estarà assistit per una secretaria i una intervenció i comptarà
amb una tresoreria.
3. Els càrrecs de secretaria i intervenció, així com la tresoreria seran exercits
pels funcionaris que exerceixin aquestes funcions en algun dels municipis
consorciats. En tot cas aquests funcionaris podran delegar aquestes funcions
en un altre funcionari de carrera de la respectiva corporació. La tresoreria podrà
ser exercida també per un funcionari de qualsevol dels municipis.
4. El desenvolupament de les funcions es farà en règim d’acumulació amb les
del municipi d’origen en els termes establerts a la legislació aplicable.
5. Per acord de la Junta General es determinarà lliurement a quin ajuntament o
ajuntaments correspondrà, de forma conjunta o compartida, acumular la
secretaria, la intervenció i la tresoreria del consorci.
Pàgina 59 de 94
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Art. 5.- Es modifica l’art. 26, que resta amb la següent redacció:
Art. 26.- Dels recursos del consorci
1. La hisenda del consorci podrà nodrir-se dels següents recursos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Els ingressos procedents del seu patrimoni i altre de dret privat.
Els tributs propis classificats en taxes i contribucions especials
Les subvencions
Les aportacions directes i indirectes dels ajuntaments consorciats.
Els percebuts en concepte de preus públics.
El producte de les operacions de crèdit.
El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
Les altres prestacions de dret públic.

2. De ser suficients per al funcionament del Consorci, els ingressos diferents de
les aportacions provinents dels municipis consorciats poden substituir, en tot o
en part, pels procedents dels recursos diferents als indicats a la lletra c) de
l’apartat anterior.
Art. 6.- Es modifica l’art. 28, al que s’afegeixen dos nous paràgrafs amb la
següent redacció:
Es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de
la intervenció de l’Ajuntament de Manresa.
El pressupost del consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de
Manresa i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el compte general de
l'Ajuntament de Manresa.”
Quart.- Donat que s’ha realitzat la corresponent publicació inicial de la modificació dels
estatuts mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i als taulers d’anuncis d’ambdós Ajuntaments, finalitzant el
termini de presentació d’al·legacions el dia 5 de novembre, sense que s’hagin
presentat al·legacions.
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci
urbanístic l’Agulla, acordada per la Junta General del mateix en sessió plenària de 25
de març de 2015, segons consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci urbanístic l’Agulla per al seu
coneixement i efectes escaients.
Tercer.- Declarar que:
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L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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 curs
ajustat a dret.

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

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovació inicial del Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca
municipal.
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de Ple de data 9 de
juliol de 2014, va adoptar l’acord d’incoar l’expedient encaminat a la redacció d’un
reglament i es va constituir la comissió encarregada de redactar l’avantprojecte del
Reglament regulador de l’ús i funcionament de la Biblioteca municipal pel seu posterior
sotmetiment al Ple.
Segon. Vist el projecte de Reglament regulador de l’ús i funcionament de la Biblioteca
municipal elaborat per la Comissió d’Estudi.
Tercer. Vistos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les
bases de règim local (LBRL); 178 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i
articles 58 a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret
175/1995 de 13 de juny (ROAS), que contenen el procediment d’aprovació de les
ordenances i reglaments locals.
Vistos els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC, que
estableixen que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple
de la Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
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Vist l’informe emès pel vicesecretari que consta a l’expedient.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,
ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment el text del Reglament de l’ús i funcionament de la
Biblioteca municipal, redactat per la Comissió d’Estudi creada a tal efecte, segons el
text que s’adjunta com a document annex.
Segon. Sotmetre aquest acord, juntament amb el text de Reglament, a informació
pública per un termini de 30 dies, mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
la Corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i
al·legacions oportunes, a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la
darrera publicació en els dos Butlletins oficials.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el
Reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOP el text
del Reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.
Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, publicar-lo en el tauler d’anuncis
i a la web de l’ajuntament i anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual es
publica íntegrament el text.
Quart. De conformitat amb els arts. 66.1 del ROAS i els arts. 65.2 i 70 de la LBRL, en
relació amb l’ art. 181 del TRLMRLC, el Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la
publicació en el BOP i sempre que se n’hagi donat trasllat a l’Administració de l’Estat i
a la Generalitat de Catalunya de l’acord d’ aprovació definitiva
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per
mitja de recurs contenciós administratiu davant 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
ajust a dret.
ANNEX 1:
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANT
FRUITÓS DE BAGES.
PRÈAMBUL
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Segons el manifest de la UNESCO (1994), la biblioteca municipal és un centre local
d’informació que facilita tot tipus de coneixements i informació als seus usuaris. Els
seus serveis es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte
l’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe social.
La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages és un servei municipal d’informació que té com
a objectiu fomentar la lectura, la cultura, el coneixement, la formació i el lleure. És
oberta a tots els ciutadans, ofereix accés lliure i gratuït als serveis bàsics de la
biblioteca pública: consulta de fons de la biblioteca, préstec individual i col·lectiu,
informació i orientació en l’ús de la biblioteca i de les necessitats informatives dels
ciutadans, accés a la informació digital a través d’Internet, formació en alfabetització
informacional i programació d’activitats de dinamització cultural.
Les biblioteques públiques de Catalunya i els serveis de suport, nacionals i regionals,
conformen el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, el conjunt organitzat de
serveis de biblioteca pública de Catalunya que tenen com a objectiu satisfer les
necessitats d’informació de la ciutadania amb criteris de qualitat i eficiència. La
Biblioteca de Sant Fruitós de Bages forma part del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya i hi col•labora oferint els serveis de lectura pública sota criteris de qualitat i
eficiència adequats a les necessitats de la ciutadania i la xarxa social del municipi, i
aportant els recursos i experiències per a la totalitat del sistema.
La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages és alhora conservadora de part del patrimoni
bibliogràfic del municipi editat o produït a Sant Fruitós de Bages i amb valor històric o
cultural local.
La Biblioteca és de titularitat municipal, gestionada per conveni amb la Diputació de
Barcelona. Està integrada a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
El Reglament regula el funcionament i la prestació pública del servei de biblioteca de
Sant Fruitós de Bages, així com l’ús de la sala de formació, de la sala de treball en
grup i sala polivalent. El reglament és públic i està a disposició de qui ho demani.
La Biblioteca posa el seu personal a disposició de l’usuari per atendre les consultes,
orientar en la cerca d’informació i facilitar la gestió del tots els serveis.
L’Ajuntament, com a titular del servei públic de biblioteca, garanteix la confidencialitat
de les dades personals dels usuaris de la Biblioteca i de les seves peticions i
consultes.
TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Missió de la Biblioteca.
La missió fonamental de la biblioteca pública és satisfer les necessitats de
coneixement, informatives, formatives i de lleure dels individus i dels grups socials. Per
això la Biblioteca Sant Fruitós de Bages és oberta a tothom, amb especial atenció als
habitants de Sant Fruitós de Bages.
Ofereix informació per a:
- El desenvolupament cultural, possibilitant l’oportunitat d’incrementar nous interessos i
afavorir la creativitat personal, en proporcionar l’accés a la cultura continguda en les
obres de coneixement i creació, i creant i fomentant hàbits de lectura.
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- El desenvolupament personal i el gaudi de l’oci, fomentant l’aprofitament de tots els
recursos informatius disponibles i establint-se com a lloc de trobada i comunicació.
- El desenvolupament social, posicionant-se en la comunitat com a font d’informació
neutral i gratuïta, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament social, responsable i
lliure de tota la comunitat.
- L’educació, proporcionant materials i metodologies de suport a l’educació reglada, a
la formació permanent i a l’autoaprenentatge, amb especial èmfasi en l’alfabetització
informacional i en l’aprenentatge al llarg de la vida.
Article 2. Definició dels espais.
La biblioteca ocupa part d’un edifici construït a la zona d’equipaments del Pla parcial
del sector nord (clau 8e) entre els carrer Carles Buïgas, núm. 35-37 i Av. Lluís
Companys, amb una superfície construïda de 2.135 m2 i una superfície útil de 1.597
m2, distribuïda en 2 plantes. Planta d’accés (1.021 m2 construïts i 710 m2 útils) i
planta inferior (1.114 m2 construïts i 887 m2 útils).
1.
L’organització funcional respon a 8 zones que a la vegada es subdivideixen en
diferents àrees i espais de serveis.
2.

Tots els espais disposen de mobiliari adequat a l’ús i wifi de la biblioteca.



Vestíbul, zones comuns.

Àrea de recepció i d’accés, és el primer punt de contacte amb els usuaris i és on es
troba el taulell principal de recepció i el servei centralitzat de préstec amb el sistema
RFID.
-capacitat 100 per.
- 1 serveis d’homes, un de dones, i un de discapacitats a cada planta. El de planta
accés disposa d’equipament per a canviar bolquers. Tots els seus espais disposen de
mobiliari adequat a l’ús i disposa de wifi de biblioteca.
- 174,94 m2


Zona infantil

Destinada al públic fins als 12 anys, en relació amb l’etapa d’escolarització primària.
Aquesta zona ha de satisfer les necessitats de suport a la formació (tant reglada com
no reglada), el lleure i el desenvolupament del procés de socialització dels infants. Així
mateix, ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de formació en les
habilitats en l’accés i ús de la informació i dels recursos de la Biblioteca.
-capacitat 128 per.
-178,82 m2
-amb accés a pati exterior


Sala Polivalent

Sala destinada a la realització d’actes, principalment exposicions, conferències,
xerrades, jornades, etc. amb finalitat cultural i similar.
-capacitat 125 per.
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-125,14 m2
-amb accés a pati exterior


Zona biblioteca d’adults

Aquesta zona ha de donar resposta a les necessitats formatives, informatives i de
lleure dels usuaris adults. Segons els usos i la tipologia de documents que acolliran, es
poden distingir tres àrees: l’àrea d’informació i fons general (coneixement, ficció i
col•lecció local), l’àrea de música i imatge, i l’àrea de diaris i revistes. La zona està
dotada de punts públics d’accés informàtic i punts de lectura.
-capacitat 217 per.
-678,69 m2
-amb accés a pati exterior


Zona de treball intern

Concentra els espais destinats a la direcció i administració de la biblioteca, el
desenvolupament de determinades tasques tècniques, els dipòsits documentals, el
magatzem logístic i els espais de descans del personal.


Pati exterior infantil- polivalent

-162,32 m2
Accessible també des de l’exterior. Disposa de grada de fusta i jardineria.


Pati exterior biblioteca d’adults

-722,93 m2
Accessible també des de l’exterior. Disposa de bancs fixes d’obra i arbrat.


Instal·lacions

-accessible des de pati exterior biblioteca d’adults.
-198,60 m2


Zona arxiu municipal

Arxiu històric municipal ha de ser l’encarregat de custodiar la documentació anterior a
30 anys de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, així com fons privats i patrimonials
que tingui en donació. La seva funció és de conservar i preservar el patrimoni
documental del municipi com divulgar-ho i fer-ho accessible a tota la ciutadania.
El reglament de l’arxiu municipal va ser aprovat per el Ple de la corporació en data de
14 de juliol de 2010
-capacitat 14 persones.
-235,86 m2
-amb accés a pati exterior biblioteca d’adults
Article 3. Règim jurídic.
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La Biblioteca és un equipament de titularitat municipal que ofereix el servei de
biblioteca pública d’acord amb el que disposa l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’article 67b del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya i
l’article 39 de la Llei 4/1993 de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Els seus serveis i personal estan regulats pel Decret 124/1999 de 4 de maig sobre els
Serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Article 4. Accés a la biblioteca.
1. La Biblioteca Municipal és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania, dins
de l’horari establert, que està subjecte a modificacions a criteri de l’Ajuntament.
2. En el moment d’aprovar-se aquest reglament, la biblioteca obre al públic 31 hores
en horari d’hivern i 28 hores en horari d’estiu, en els següents horaris:
Horari hivern:
- Dilluns a divendres, 15:30 a 20:30 h.
- Dimecres i dissabte, 10 a 13 h
Horari estiu (juny – setembre):
- Dilluns a divendres, 15:30 a 20:30 h.
- Dimecres, 10 a 13 h.
3. Anualment es confeccionarà un calendari dels dies considerats festius pel servei de
Biblioteca que, abans del 31 de desembre de l’any anterior, la Junta de Govern Local
haurà d’aprovar, el qual estarà a disposició dels usuaris i visible a les instal·lacions de
la Biblioteca.
4. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït. Només l’ús de determinats serveis
requereixen d’acreditació amb el carnet d’usuari i/o comporten el pagament d’unes
taxes o preus públics fixats per l’ajuntament i la Diputació de Barcelona.
5. Els menors de sis anys han d’anar acompanyats en tot moment del pare/mare/tutor
o persona responsable que se’n faci càrrec de la seva vigilància i control. Els menors
de 12 anys no podran accedir a les zones reservades als adults, excepte en els casos
permesos pels responsables de la Biblioteca Municipal.
6. Per fer ús de l’ascensor els menors de 12 anys han d’acompanyats sempre d’un
adult.
7. No està permesa l’entrada d’animals domèstics, llevat dels gossos pigall que
acompanyin persones amb dificultats de visió.
8. No està permesa l’entrada de vehicles recreatius: patinets, bicicletes, etc., excepte
si estan plegats i no interfereixen en la circulació de la biblioteca, i els utilitzats per
persones amb mobilitat reduïda.
Article 5. Condicions generals d’ús de la biblioteca.
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1. La biblioteca és un espai de trobada de la comunitat on hi ha d’haver un ambient de
respecte i convivència. S’ha d’evitar comportaments o activitats que puguin interferir
en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.
2. Les àrees de la biblioteca pública estan pensades per a satisfer les necessitats
informatives, formatives i lúdiques dels usuaris. En cas que la capacitat de les àrees es
vegi superada, es prioritzarà l’ús corresponent de l’espai. La gestió dels espais és
competència exclusiva del personal de la biblioteca.
3. L’aforament de les sales de la biblioteca és limitada. En cas que les sales estiguin
completes, el personal de la biblioteca podrà demanar als usuaris que les abandonin
fins que tornin a quedar espais lliures.
4. El telèfons mòbils i dispositius electrònics que puguin ocasionar molèsties a la resta
d’usuaris hauran d’estar silenciats. No es podran aprofitar les connexions elèctriques
de la Biblioteca Municipal per carregar els telèfons mòbils o altres dispositius, a
excepció dels ordinadors portàtils.
5. És permès l’ús d’ordinadors portàtils personals i altres dispositius a les biblioteques.
En el cas de necessitar connexió elèctrica cal remarcar que els punts de connexió a la
xarxa elèctrica són limitats.
6. No és permès menjar a la biblioteca, excepte la lactància materna. Per tal de no
malmetre els documents l’única beguda autoritzada és l’aigua. En el cas d’instal·lació
de màquines d’expedició de menjar i begudes de vending, aquestes s’ubicaran al
vestíbul i els productes es consumiran en aquest espai.
7. No es pot modificar la disposició del mobiliari: taules, cadires, butaques, etc.
8. En cas de pèrdua o robatori d’objectes, la Biblioteca no se’n fa responsable. Els
objectes trobats a la Biblioteca i en els armariets es conservaran un màxim d’un mes
en qualitat d’objectes perduts. Transcorregut aquest temps, la Biblioteca Municipal se’n
despendrà.
9. No es podran fer fotografies o filmacions dels equipaments sense el permís previ del
personal de la Biblioteca Municipal.
10. Utilitzar la biblioteca comporta acceptar aquest reglament i les normatives
aprovades i vigents que afectin al servei.
11. El personal de la biblioteca té la funció de vetllar pel bon funcionament de
l’equipament i fer complir les condicions d’ús dels serveis bibliotecaris. La direcció de
la biblioteca, previ requeriment de cessament de les conductes no admeses, pot
procedir a la correcció d’aquelles que contravinguin les normes d’ús i de comportament
elemental arribant, prèvia ponderació de les circumstàncies, a l’expulsió dels usuaris
de la biblioteca fins a un màxim de set dies.
TÍTOL 2: REGULACIÓ DELS SERVEIS
Article 6. Caràcter general dels serveis.
1. Els serveis de la biblioteca són gratuïts, llevat dels de fotocòpies, préstec
interbibliotecari, adquisició de suports magnètics per gravar, impressió de documents,
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duplicitat de carnets extraviats i altres serveis complementaris per al que es puguin
establir preus públics. Les taxes i preus públics d’aquests serveis es publiquen a
l’ordenança fiscal corresponent i a l’ordenança reguladora de la Diputació de
Barcelona.
2. El carnet acredita al seu posseïdor com a usuari de la biblioteca i, excepte en
situació de bloqueig, li permet accedir als serveis de la biblioteca pública per als quals
es requereix. L’ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del
pare, mare o tutor/a que n’hauran d’exercir el control necessari.
3. Els serveis de la biblioteca cal utilitzar-los de manera individual. Es pot treballar
col·lectivament en les dues sales d’estudis destinades per aquesta finalitat (veure
article 12).
Article 7. Carnet de la biblioteca.
1. Per fer ús de determinats serveis és imprescindible disposar i presentar el carnet
d’usuari de Biblioteca Municipal.
2. El carnet de biblioteca és gratuït. Només el seu duplicat, per pèrdua o mal ús,
comportarà el pagament d’una taxa, segons determini la corresponent ordenança.
Llevat dels casos de robatori que puguin ser justificats amb la presentació de la
corresponent denúncia.
3. Per a obtenir el carnet de la biblioteca cal presentar algun d’aquests documents:
DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de
l’adreça postal. A més a més, cal facilitar el telèfon i/o el correu electrònic, si se’n
tenen. Aquestes dades es poden facilitar presencialment o bé omplint el formulari en
línia des del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM); en aquest cas,
acreditar la identitat amb la presentació d’alguns dels esmentats documents oficials en
el moment de recollir el carnet a la biblioteca.
4. En el cas dels menors de 14 anys es requerirà, a més a més, l’autorització del pare,
mare o tutor legal.
5. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o
tutor/a que n'hauran d'exercir el control necessari.
6. El carnet és personal i intransferible. Només en determinats supòsits es permet l’ús
del carnet d’una altra persona (persones degudament autoritzades amb el DNI del
titular del carnet de biblioteca). La persona que ho autoritzi serà responsable de les
incidències que es derivin del seu ús. Només els pares, mares o tutors legals podran
fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents adreçats al públic
infantil.
7. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la XBM i és vàlid a totes les
biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
8. D’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), les dades facilitades a les biblioteques només s’utilitzaran amb l’objecte pel
qual han estat recollides i seran incloses a la base de dades de la Xarxa de
Biblioteques amb la finalitat de gestionar les activitats organitzades per les entitats
vinculades a la Xarxa de Biblioteques. Tot usuari podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.
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9. L’usuari haurà de comunicar a la Biblioteca qualsevol modificació de les seves
dades de contacte (adreça del domicili habitual, telèfon, correu electrònic, etc.) per tal
de procedir a la seva rectificació de les dades del carnet.
10. Les entitats (escoles, associacions, etc.) poden disposar de carnet. Per obtenir-lo
serà necessari omplir una butlleta d’adscripció signada pel responsable de l’entitat
(director, president, etc.). L'entitat es compromet a notificar qualsevol canvi en les
dades facilitades.
11. Tenir el carnet de biblioteca permet accedir a descomptes i bonificacions per a la
compra de productes i/o serveis culturals en el marc dels acords amb entitats
establerts per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. La informació relacionada
amb els avantatges del carnet es pot consultar al web de la XBM.
Article 8. Servei de préstec.
1. El servei de préstec permet la cessió gratuïta i temporal d’un determinat nombre de
documents.
2. La majoria de documents de les biblioteques es poden prestar. Resten excloses de
préstec determinades obres a raó de la seva tipologia (obres de consulta com ara
enciclopèdies, diccionaris, els darrers exemplars de revistes, determinades obres del
fons local), els que tenen característiques especials per a la biblioteca o bé del seu
estat de conservació.
3. Per fer ús del servei de préstec cal presentar el carnet de biblioteca.
4. S’estableix un període general de 30 dies naturals de préstec per a totes les
tipologies de documents. Alguns documents són exclosos de préstec a causa de les
seves característiques (obres de consulta, exemplars únics de col·lecció local, darrer
exemplar de publicacions periòdiques, dossiers de premsa, etc.) i només es poden
consultar dins el recinte de la Biblioteca Municipal. La Biblioteca es reserva el dret de
modificar, ampliar o reduir els esmentats terminis atenent a criteris d’oportunitat
(períodes de vacances, documents amb forta demanda, etc.).
5. L’usuari pot tenir en préstec simultàniament un total de 30 documents per carnet (15
en format paper, 6 DVD i 9 resta de material multimèdia).
6. L’ús del servei de préstec comporta l’acceptació del nombre, tipologia i terminis dels
documents a prestar. Els usuaris no poden emportar-se lliurement el material sense
passar abans pel taulell de préstec o el sistema d’auto préstec i efectuar-hi el registre
corresponent.
7. Es poden efectuar 3 renovacions del termini de préstec, sempre i quan no hagi
expirat la data de retorn; no es tingui el carnet de préstec bloquejat per algun motiu; i
no estiguin reservats per un altre usuari. Les renovacions es podran sol·licitar en línia
a través de l’espai personal del Catàleg Col·lectiu de la XBM, per telèfon, per correu
electrònic o presencialment a la biblioteca.
8. Els documents d’interès que en el moment de la seva sol·licitud estiguin en préstec
poden reservar-se. Un cop retornat el document, la Biblioteca Municipal es posarà en
contacte amb l’usuari per avisar-lo, disposant d’una setmana a partir de la data de
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l’avís per efectuar la recollida, i essent anul·lada la reserva si no es procedeix a la seva
retirada en aquest període. La reserva quedarà igualment anul·lada si no és possible
localitzar a l’usuari (telèfon erroni, trucades successives en més de cinc dies, etc). Les
reserves efectuades en línia hauran de recollir-se sempre a la biblioteca propietària.
9. Els documents han de retornar-se en perfecte estat, i es pot formalitzar
presencialment en horari d’obertura de la biblioteca o mitjançant la bústia de retorn
instal·lada a l’exterior de l’edifici, la qual facilita retornar els documents en préstec
qualsevol dia i a qualsevol hora, fins i tot quan la biblioteca està tancada. El personal
de la Biblioteca Municipal revisarà els materials, en el moment d’efectuar el préstec i el
retorn, i l’estat d’aquests. Tot usuari que perdi o malmeti un document haurà de
restituir-lo mitjançant la seva compra. En cas que el document ja no es trobi al mercat,
el personal de la Biblioteca Municipal facilitarà les dades d’un document alternatiu per
a la seva compra. El carnet de l’usuari quedarà bloquejat fins el moment que es
solucioni la incidència.
10. No s’efectuaran reserves ni cap més préstec a usuaris amb documents pendents
de retorn fora de termini. Un cop finalitzat el període de bloqueig, l’usuari podrà tornar
a fer ús del servei de préstec amb tota normalitat.
11. Pel retard en el retorn dels documents prestats s’aplicaran punts de demèrit al
carnet de l’usuari. Aquests punt s’acumulen al registre de l’usuari per retornar un
document prestat fora de termini establert. S’adjudica 1 punt per cada document i dia
de retard. Per cada 50 punts es bloqueja el carnet per un període de 15 dies. El
bloqueig s’aplica en el moment que es retornen els documents endarrerits. En cap cas,
la suspensió temporal del servei no podrà ser superior a 1 any.
12. Mentre no es torni el document pendent, el carnet d’usuari resta bloquejat per fer
ús dels serveis bibliotecaris per al qual en sigui requerit. El carnet es desbloquejarà
automàticament en retornar el document, sempre que no arribi als 50 punts la qual
cosa comporta la suspensió temporal del servei.
13. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta
de les biblioteques i serveis de la XBM.
14. La Biblioteca contactarà amb els usuaris que tinguin documents pendents per
reclamar-los-hi la seva devolució. Les reclamacions efectuades per la biblioteca
s’entenen com una deferència a l’usuari. Si rere successives reclamacions, l’usuari no
retorna el document, aquest serà sancionat sense poder fer ús del servei de préstec
pel temps que ha trigat en retornar els documents.
15. Pel servei de préstec a entitats, s’estableix un préstec flexible en quan a terminis
de retorn com nombre de materials prestats, segons necessitat de cada entitat; als
quals se’ls hi seran aplicables les mateixes consideracions esmentades per als usuaris
individuals en quant a renovacions, reserves, retards, pèrdues, etc.
16. La normativa del servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals fixa les
condicions d’ús del servei per al conjunt de les biblioteques i bibliobusos de la
província i es pot consultar al portal de la XBM, http://bibliotecavirtual.diba.cat.
Article 9. Préstec Interbibliotecari.
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1. La biblioteca municipal ofereix el servei de préstec interbibliotecari de la Xarxa de
Biblioteques Municipals així com els d’altres biblioteques del Sistema Bibliotecari de
Catalunya amb les quals s’hagi establert acords de col·laboració específics.
2. El servei de préstec interbibliotecari entre els municipis que pertanyin a la XBM està
subjecte al pagament de la taxa corresponent. La sol·licitud de documents, així com la
devolució de documents agafats en préstec en altres biblioteques, suposarà el
pagament avançat de la taxa. Resten exclosos d’aquesta possibilitat els documents
audiovisuals.
3. Si el document es troba en biblioteques d’altres institucions s’haurà de demanar el
cost del servei que pot variar depenent de la institució on es trobi el document.
Article 10. Servei de consulta a sala i informació.
1. Tots els materials que integren el fons de la biblioteca es troben en lliure accés,
excepte algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar al personal de
la biblioteca. Alguns recursos digitals requereixen de validació prèvia i impliquen
disposar del carnet d’usuari.
2. Un cop consultat el material, caldrà facilitar la seva col·locació dipositant-lo al lloc
que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc). Només les
enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les prestatgeries que
els hi corresponen.
3. Els punts de lectura a les àrees no es poden reservar.
4. Els usuaris poden consultar el catàleg i els recursos electrònics de la Xarxa de
Biblioteques Municipals des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa.
5. La biblioteca, en la mesura del possible, disposarà de l’equipament i instal·lacions
necessàries per garantir les consultes dels materials multimèdia (CDROM, DVD, CD,
etc) així com les consultes a Internet.
6. El servei d’informació proporciona als usuaris l’assessorament, formació i suport
necessari per un millor ús dels serveis i recursos de la biblioteca, sobre l’organització i
ubicació de la col·lecció, la cerca del catàleg i altres eines de recerca bibliogràfica o
documental així com qualsevol altres tipus de necessitats informatives, formatives i/o
culturals.
7. La biblioteca facilita els mitjans oportuns en forma de cursos, sessions o
publicacions per promoure la formació dels usuaris en l’ús de la biblioteca i les fonts
d’informació així com l’elaboració de materials divulgatius dels fons documentals
(guies de lectura, butlletins de novetats, etc).
8. La biblioteca és un punt d’informació en tot allò relacionat amb la localitat.
Article 11. Servei de consulta d’Internet i ofimàtica.
1. La normativa del servei públic d’accés a Internet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals fixa les condicions d’ús del servei d’Internet i+ i els accessos a la xarxa WiFi proporcionats per la Diputació de Barcelona; així com l’aplicació de les mesures que
contravinguin el funcionament i ús adequat del servei. Es pot consultar al portal de la
XBM, http://bibliotecavirtual.diba.cat.
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2. El servei públic d’accés a Internet és gratuït per als usuaris de la XBM. El servei
d’impressió vinculat està sotmès a preus públics aprovats per la Diputació de
Barcelona o en el seu defecte per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
3. Per accedir al servei és imprescindible identificar-se amb el carnet d’usuari de les
biblioteques de la XBM, que és personal i intransferible. La biblioteca es reserva la
possibilitat de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís.
4. L’accés a Internet per part dels menors de 14 anys està vinculat a l’autorització del
pare, mare o tutor legal que implica l’expedició del carnet. En cap cas, la Biblioteca
Municipal es farà responsable dels continguts que puguin consultar els menors a
través d’Internet.
5. Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del carnet
quant a consultes a Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que
considerin necessari.
6. Per assegurar la disponibilitat dels PCs destinats al servei d’Internet i+, els usuaris
podran reservar sessions adreçant-se al personal o fer auto reserves des del catàleg
en línia de la biblioteca o qualsevol ordinador connectat a Internet per mitjà de
l’adreça: http://www.puntxarxa.com/diba/reserves/index.php. En cas de no presentació,
la reserva serà cancel·lada pel propi sistema 10 minuts després de l’hora prevista, i se
li comptarà a l’usuari la sessió reservada.
7. El servei està pensat per la recerca d'informació amb finalitats culturals,
d’aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l’oci. És important
tenir en compte que a Internet algunes informacions poden resultar errònies o
incompletes. Per aquest motiu la biblioteca encoratja a les persones usuàries a
contrastar la validesa de la informació que trobin a través d'Internet.
8. El temps màxim de consulta és d’una hora i ve determinat per l’equipament
informàtic.
9. Des dels terminals fixos de connexió a Internet, es podrà imprimir els resultats de
les seves consultes a les impressores que la biblioteca té destinades a aquesta
finalitat.
10. Es podrà gravar els resultats de les consultes en dispositius d’emmagatzematge
externs que pot portar o bé adquirir a la biblioteca.
11. La biblioteca determinarà quins són els espais on es pot fer ús dels ordinadors
portàtils i connexió al servei Wi-Fi, així mateix oferirà materials d’ajuda per a la
connexió dels dispositius personals a la xarxa Wi-Fi, però el personal de la biblioteca
no ofereix assistència tècnica.
12. Es prioritzaran les consultes dirigides a la cerca d’informació, la investigació,
l’aprenentatge o l’ús de correus personals. No es permet accedir a pàgines
pornogràfiques o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris,
tampoc fer xats ni fer jocs que no siguin de caire educatiu. El personal de la biblioteca
es reserva el dret de finalitzar la sessió en qualsevol moment.
13. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o qualsevol acció que
suposi canvi, eliminació o modificació en la configuració dels ordinadors de la
biblioteca i activitats que puguin causar la congestió o alteració de xarxes i sistemes.
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14. Els ordinadors són de consulta individual. En determinats casos i prèvia
autorització del personal, es permetrà la consulta a un màxim de 2 persones.
15. L’usuari té l’obligació de tancar la seva sessió abans d’abandonar el terminal.
Qualsevol conseqüència derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del propi
usuari.
16. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen
l’aplicació de punts de demèrit al carnet d’usuari. S’adjudiquen 50 punts que impliquen
el bloqueig del carnet d’usuari durant 15 dies naturals. Per fer efectiu el desbloqueig
del carnet cal adreçar-se al taulell de la biblioteca.
17. El bloqueig del carnet pel servei públic d’accés a Internet comporta la suspensió
temporal del servei a la biblioteca en la que s’hagin produït els fets i a la resta de
biblioteques de la XBM.
18. Les mesures correctores que s’apliquen al funcionament d’aquest servei són les
que aplica la Normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals “Normativa reguladora
per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats”, publicat al BOPB el
18 de març de 2013.
Article 12. Aules d’estudi i treball.
1. La biblioteca disposa dues sales
d’estudi i/o treball en grup, amb el
següent equipament: Sala de
suport PETITA:

Sala de suport GRAN:

Taula i cadires.

Taules amb cadires, i un projector
amb pantalla.

Accés a wi-fi.

Accés a wi-fi

Aforament: 6

Aforament: 10

2. L’ús d’aquests espais estan subjecte a prèvia reserva, utilitzant els següents canals:
per telèfon, e-mail, taulells informació. Es respectaran estrictament l’ordre de peticions
per les sales d’estudi.
La durada de la reserva serà coma a màxim de 2 hores.
3. El dia i hora de la reserva, s’adreçaran al taulell d’informació de la biblioteca on,
presentant el carnet de la biblioteca, se’ls obrirà la porta de la sala de suport
corresponent.
4. Les reserves queden automàticament anul·lades si no han passat a recollir la clau
15 minuts després de l'hora d'inici de la reserva.
5. Els usuaris bloquejats al Servei de Préstec degut al retard en el retorn de
documents no podran reservar cap sala de treball fins haver superat el bloqueig.
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6. L'horari d'ocupació de les sales serà des de l'obertura de la biblioteca fins 15 minuts
abans que la biblioteca tanqui.
7. Totes les sales tenen una capacitat màxima i una mínima. En cap cas pot haver-hi a
la sala un nombre de persones superior a la capacitat màxima de la sala.
8. Cal recollir el carnet al taulell d’informació al finalitzar l'ocupació de la sala.
9. No es pot fumar, menjar ni beure a les sales, amb excepció d'aigua.
10. S’ha de respectar el mobiliari de les sales.
11. Heu d'accedir i sortir de les sales en silenci i no fer soroll quan es treballi dins
d’aquestes. Heu de respectar els equipaments i el mobiliari.
12. La sol·licitud d'aquest servei comporta que es coneixen i accepten aquestes
condicions.
13. El incompliment d'alguna d'aquestes normes comportarà la suspensió del servei a
la persona responsable de la reserva.
14. Les sales no estan insonoritzades, de manera que els usuaris hauran de mantenir
uns mínims de silenci en el seu ús.
15. El personal de la Biblioteca es reserva el dret a tancar les aules sempre que ho
consideri oportú (comportament inadequat, programació de cursos de formació, etc.).
Article 13. Servei de reprografia.
1. La Biblioteca municipal pot disposar d’aquesta prestació en règim d’autoservei.
2. El servei està subjecte al preu públic establert, segons ordenances municipals i/o de
la Diputació de Barcelona.
3. En relació al seu ús, els usuaris hauran de tenir en compte la normativa vigent en
matèria de drets d’autor a l’hora d’efectuar les còpies.
4. La Biblioteca podrà restringir la reproducció de determinats documents en funció del
seu estat de conservació o bé en altres supòsits raonables.
Article 14. Activitats de promoció de la lectura.
1. La biblioteca realitzarà, per si mateixa o en col·laboració amb altres institucions,
activitats de caràcter cultural (exposicions, debats, presentacions, conferències, ...)
que ajudin a fomentar l’hàbit lector entre la població, doni oportunitats per al
desenvolupament personal i faciliti l’accés igualitari a la cultura.
2. Les activitats organitzades per la biblioteca són de lliure accés per a tothom. Per
motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic determinat la
biblioteca pot limitar-hi l’accés.
3. Les activitats són gratuïtes sempre que no es fixin preus públics perquè siguin de
caràcter especial, d’interès restringit, per necessitat d’autofinançament o perquè es
vulgui limitar el nombre d’inscripcions.
Article 15. Serveis de suport a la formació i l’aprenentatge.

Pàgina 74 de 94
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. La biblioteca com a espai d’aprenentatge obert contribueix a la formació i
l’autoaprenentatge al llarg de la vida amb programes formatius en diferents àmbits
relacionats amb les tecnologies, el desenvolupament personal i, l’ús i funcionament de
la biblioteca.
2. La biblioteca ofereix un programa estable de visites guiades i sessions de formació
d’usuaris adreçades a públics concrets amb l’objectiu d’iniciar-los en l’ús de la
biblioteca i divulgar-ne el seu funcionament així com familiaritzar als usuaris en la
cerca i recuperació d’informació.
3. Les visites guiades i les sessions de formació d’usuaris són un recurs dissenyat,
preferentment, per l’ús docent i pedagògic. Els centres educatius s’adreçaran a la
biblioteca per sol·licitar-ne i programar les sessions en la forma que la biblioteca
estableixi per a tal fi.
4. Altres col·lectius, entitats o particulars podran sol·licitar les sessions directament a la
biblioteca.
Article 16. Serveis col·lectius amb necessitats especials.
1. La biblioteca donarà resposta a les necessitats d’aquells col·lectius que tenen
dificultats per a la lectura, amb llibres sonors i altres documents audiovisuals o amb
altres materials impresos pensats per a facilitar la lectura.
2. La biblioteca, en coordinació amb els serveis d'assistència social de l’Ajuntament,
pot facilitar serveis específics als lectors amb dificultats de mobilitat per desplaçar-se a
la biblioteca.
TÍTOL 3. LA COL·LECCIÓ
Article 17. Objecte.
1. La Biblioteca és un servei en el qual s’organitza, processa i es posa a l’abast de
l’usuari tot el fons bibliogràfic i documental del centre. Aquesta col·lecció es
caracteritza per ser un fons general que ofereix serveis informatius de tipus cultural,
educatiu, recreatiu i social, tant al conjunt del públic en general com a determinats
grups d’usuaris.
2. La gestió del fons respondrà a criteris estrictament professionals. En aquesta gestió
es contempla l’adquisició de nous documents, el tractament tècnic i l’esporgada dels
mateixos.
3. El fons ha d’incloure tot tipus de suports i adaptar-se a les necessitats i
característiques de la població del municipi
4. La política d’adquisicions ha de satisfer les necessitats informatives i culturals de la
comunitat que serveix i ha de recollir la producció documental local. Així mateix, la
Biblioteca posa a disposició dels usuaris una bústia de suggeriments per atendre les
desiderates, peticions dels usuaris.
5. El processament tècnic del fons es farà segons les normatives i recomanacions
establertes en matèria bibliotecària, i contemplarà la catalogació i classificació dels
documents.
Article 18. Política de desenvolupament de la col·lecció.
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1. La col·lecció inicial i el manteniment del fons bàsic es determina a partir dels criteris
establert a la Política de Desenvolupament de Col·lecció del Servei de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona (enllaç al document).
2. La biblioteca defineix la seva pròpia política de desenvolupament de la col·lecció,
coneixent el suport que rep de la Diputació de Barcelona i quin són els criteris que
aplicaran en relació a la seva realitat territorial i les necessitats dels seus usuaris. A
més dels criteris de selecció per a l’adquisició també s’estableixen els criteris
d’esporgada del fons documental.
Article 19. Donatius.
1. La Biblioteca municipal accepta els donatius que s’adeqüin a la seva política de
desenvolupament de la col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons, que tinguin
un interès per als seus usuaris i compleixin el següents requisits:
-

obres en bon estat de conservació, de caire divulgatiu i que no superin els cinc
anys d’antiguitat.

-

narrativa actual, en bon estat de conservació i en edicions relligades.

-

obres de ciència que no superin els tres anys d’antiguitat; obres d’humanitats que
no superin els cinc anys d’antiguitat; enciclopèdies i diccionaris enciclopèdics que
no superin els tres anys d’antiguitat.

-

obres susceptibles de formar part de la col·lecció local, sigui quina sigui la seva
antiguitat.

-

material audiovisuals en bon estat. no s’accepten materials en els següents
suports (discos vinil, cassets i cintes de vídeo).

2. No s’accepten:
-

documents en mal estat de conservació (fulls grocs, guixats, bruts, trencats..).

-

documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara
manuals d’informàtica, gramàtiques... o que ja hagin perdut la seva vigència
informativa.

-

llibres de text o llibres escolars.

-

llibres amb un contingut massa especialitzat per a una biblioteca pública i llibres
científic-tècnics o enciclopèdies amb una antiguitat de més de tres anys.

-

obres en volums que no estiguin completes ni en bon estat.

-

diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

-

documents que expressin opinions o continguts contraris a la llei.

3. En el cas que de complir aquests criteris, es poden portar els documents
directament a la Biblioteca. En el cas que la donació sigui de més de 20 volums, serà
necessari portar prèviament una llista amb les següents dades: autor, títol, editorial i
any de publicació; i les vostres dades de contacte: nom i telèfon. En cap cas no es
passaran a recollir els documents acceptats.
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4. Un cop acceptada la donació, el donant perd qualsevol dret sobre les obres cedides
i l’Ajuntament pot fer l’ús que cregui convenient del fons donat.
5. Si no existeix un acord indicant el contrari, els documents donats s’incorporaran a la
seva col·lecció i rebran el mateix tractament que els altres documents de la seva
col·lecció.
Article 20. Participació dels usuaris en l’activitat de la biblioteca municipal.
1. Els usuaris podran fer propostes, suggeriments i queixes en relació amb el
funcionament dels equipaments i les activitats organitzades.
2. Les sol·licituds de compra de documents nous es faran a través de les butlletes de
desiderates que, una vegada omplertes pels usuaris, es donaran al personal de la
biblioteca. Aquestes desiderates s’acceptaran quan s’ajustin a la Política de
desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca municipal i a la disponibilitat de
pressupost.
TÍTOL 4. DRETS I DEURES DELS USUARIS
Article 21 Drets.
1. L’accés lliure i gratuït al fons que ofereix la biblioteca, sense ésser discriminada per
raons d’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe social.
2. L’ús dels serveis, els espais i la infraestructura de la biblioteca, d’acord amb les
normes d’ús establertes en aquest reglament.
3. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la biblioteca que és el responsable
de prestar el suport necessari per facilitar l’ús dels serveis i iniciar-los en les tècniques
de recerca de la informació.
4. Ser informada sobre els drets i deures que comporta la utilització dels serveis.
5. Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o queixes sobre
el funcionament de la biblioteca mitjançant l’adreça electrònica de la biblioteca o els
formularis a disposició per a tal fi.
6. Participar en les activitats culturals programades a la biblioteca.
7. Ser tractada amb amabilitat, respecte i professionalitat.
8. Que les seves dades personals i d’ús de la Biblioteca es mantinguin amb la
privadesa prevista per la llei i que només siguin utilitzades per als fins i necessitats de
la Biblioteca.
9. Disposar d’un espai de silenci a la Biblioteca, degudament senyalitzat.
10. Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons, el funcionament i el
reglament de la biblioteca, així com qualsevol informació d’interès per als ciutadans i
ciutadanes.
11. Els usuaris tenen dret a ser informats de l’horari d’atenció al públic, dels serveis
amb horaris restringits i de les activitats que s’hi organitzen amb el temps suficient.
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12. Accedir als serveis de la Biblioteca i usar-los en les condicions i els termes
establerts en aquest reglament.
Article 22. Deures.
Són deures dels usuaris de la Biblioteca:
1. Respectar la legislació vigent en fer ús dels fons, els béns i serveis de la Biblioteca.
2. Tractar el personal de la Biblioteca i els usuaris i usuàries amb amabilitat i respecte.
3. Avisar el personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte en el fons, les
instal·lacions, els equipaments o de qualsevol incident o fet que comporti perill per a
les persones o béns de la Biblioteca.
4. Dipositar els efectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte. La Biblioteca
declina tota responsabilitat sobre els béns personals.
5. Deixar els documents, en acabar la seva consulta, en un dels llocs destinats a
aquest ús.
6. Retornar els documents prestats en les mateixes condicions que se’ls van emportar.
7.Han de complir la normativa vigent dels drets d’autor en cas de còpies o
reproduccions d’un document o de la informació consultada o extreta d’Internet.
8. Complir els horaris dels serveis i espais, sobretot en el cas de serveis que
necessiten reserva prèvia.
9. Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci (cal desconnectar els telèfons
mòbils o posar-los en silenci).
10. Respectar les normes elementals de convivència i civisme.
11. Abstenir-se de:
a. Menjar, beure o fumar.
b. Parlar per telèfon.
c. Escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document.
d. Reservar punts de lectura a sala.
e. Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el
conjunt de la Biblioteca.
f. Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; obrir o tancar
finestres i modificar els aparells de climatització.
g. Alterar l’ordre de la Biblioteca o realitzar activitats que puguin molestar els altres
usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca.
h. Entrar a la Biblioteca amb joguines o vehicles recreatius (bicicletes, patins....) o
animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall).
12. L’usuari haurà de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades,
especialment les de residència, telèfon o correu electrònic. També comunicar la
pèrdua o sostracció del carnet a la major brevetat possible.
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13. Complir el reglament de la Biblioteca i dels seus serveis.
14. Identificar-se amb la presentació del carnet de la Biblioteca o d’un carnet
identificació per fer ús de determinats serveis o a petició del personal de la Biblioteca.
TÍTOL 5. RÈGIM SANCIONADOR
Article 23. Finalitat.
El règim de sancions pretén preservar els drets dels usuaris i les usuàries, la integritat
dels béns i serveis i el dret del personal de la Biblioteca a exercir la seva professió
amb dignitat, honor i autoritat.
Article 24. Responsabilitats.
1. Els usuaris són responsables dels desperfectes que causin a les instal·lacions, i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret d’emprendre les accions
legals pertinents.
2. El personal municipal és responsable de mantenir les instal·lacions en l’estat de
conservació i higiene per a la prestació del servei.
Article 25. Tipificació.
Les infraccions a aquest reglament poden ser molt greus, greus i lleus.
1. Es consideren infraccions molt greus:

a. Les conductes que malmetin o causin importants desperfectes en les
instal·lacions.

b. Les conductes que alterin greument l’ordre a les instal·lacions i causin greus
perjudicis a la resta d’usuaris.

c. Robar o malmetre documents.
d. La reincidència en conductes qualificades com a greus.
e. No retornar un lector de llibres digitals, el seu carregador i/o targeta.
f. Modificar el contingut de la memòria d’un lector de llibres digitals o de la seva
targeta.
2. Es consideren infraccions greus:
a. Les conductes que signifiquin un risc per a les instal·lacions o material de la
Biblioteca Municipal.
b. Córrer i cridar reiteradament.
c. No seguir les instruccions del personal de la biblioteca en quant a utilització del
material o comportament.
d. Fumar.
e. Menjar o beure, excepte aigües i fora dels llocs expressament habilitats.
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f. Accedir-hi amb animals, amb excepció dels invidents i persones amb
discapacitats que els necessitin per a la seva mobilitat.
g. La reincidència en conductes qualificades com a lleus.
h. Ocasionar desperfectes deguts al mal ús d’un lector de llibres digitals.
i. Treure un lector de llibres digitals de la zona autoritzada per utilitzar-lo.
3. Es consideren infraccions lleus o conductes incíviques:
a. Parlar en veu alta i no silenciar el mòbil.
b. Els comportaments que denoten mala educació o falta de respecte envers el
personal i altres usuaris.
c. Perdre els documents prestats.
d. Tornar amb retard un lector de llibres digitals.
e. Retornar un lector de llibres digitals amb canvis en la configuració del
programari.
f. La manca de retorn d’un document en préstec en els terminis establerts en
l’article 8.4.
Article 26. Sancions i correccions.
1. Per les infraccions diferents a les de retorn de document:
a. Per infraccions molt greus: la prohibició d’accedir a les instal·lacions i als seus
serveis durant un període de tres mesos i un dia a un any.
b. Per infraccions greus: la prohibició d’accedir a les instal·lacions durant un
període de quinze dies a tres mesos.
c. Per infraccions lleus o conductes incíviques: l’advertiment i, cas de reiteració en
la infracció, l’expulsió de la biblioteca durant un nombre determinat de dies en
funció de la gravetat de la conducta a corregir.
2. Per infraccions derivades del robatori, pèrdua o malmetement de documents en
préstec:
a. Per infraccions molt greus: l'obligatorietat en la reposició del document, amb
impossibilitat d’utilitzar el servei de préstec per un període no superior a sis
mesos.
b. Per infraccions greus: bloqueig del servei de préstec per un termini no superior
a quatre mesos.
c. Per infraccions lleus o conductes incíviques: el bloqueig del servei de préstec
per un període no superior a dos mesos.
3. Cas que la infracció consisteixi en malmetre o causar desperfectes a l’equipament
i/o les instal·lacions, l’usuari o usuària, haurà de rescabalar els danys i perjudicis
causats amb independència de la sanció que, en el seu cas s’imposi.
4. Per infraccions derivades d’un mal ús dels lectors de llibres digitals:
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a. Per infraccions molt greus: reposició d’un lector de les mateixes característiques
o, si no, abonament del valor del lector no retornat que s’acordarà segons preu de
mercat, en un termini màxim de trenta dies i la prohibició d’ús del servei
indefinidament.
b. Per infraccions greus: suspensió de l’ús del servei de préstec lector de llibres
digitals, així com l’accés als recursos electrònics durant un any.
c. Per infraccions lleus: suspensió de l’ús del servei de préstec lector de llibres
digitals, així com l’accés als recursos electrònics durant un període mínim de deu
dies. Si l’usuari és reincident, la segona vegada s’ampliarà el termini a 1 mes i la
tercera s’aplicarà la sanció corresponent a faltes greus.
Article 27. Procediment sancionador i competència.
1. Per a la imposició de les sancions previstes als punts a) i b) de l’apartat 1 de l’article
26, s’haurà de seguir un procediment amb audiència prèvia de l’interessat resolent
l’òrgan municipal competent. Prèviament, la persona responsable de la Biblioteca
haurà posat en coneixement del departament corresponent els fets succeïts i la
identificació del presumpte responsable.
2. Per a la imposició de les sancions previstes als punts c) de l’apartat 1 de l’article 26,
serà competent el responsable de la Biblioteca municipal.
La imposició de les sancions previstes als punts a), b) i c) de l’apartat 2 de l’article 26,
operarà automàticament en no tornar-se el document o documents en el temps
estipulat de l’article 8.4.
3. En cas de faltes lleus derivades d’un mal ús dels lectors de llibres digitals, serà
l’òrgan administratiu competent qui determini la sanció corresponent, prèvia audiència
de l’interessat. En cas de faltes greus o molt greus s’iniciarà el procediment
sancionador regulat al Decret 278/1993 de 9 de novembre, de procediment
sancionador, o norma que el substitueix. Tot sense perjudici de la presentació de la
denúncia a l’autoritat corresponent, si hi ha indicis de delicte o falta penal.
4. En cas que la persona infractora sigui menor d’edat, els tràmits del procediment
s’han de notificar a més de a la persona inculpada, al pare, a la mare o al tutor legal.
Així mateix s’haurà de notificar a aquestes persones, quan l’usuari sigui menor d’edat,
l’adopció de la mesura provisional d’expulsió de l’establiment i l’amonestació pròpia,
com s’ha dit, de la reacció administrativa en defensa del servei públic de la biblioteca
en cas d’infraccions lleus.
TÍTOL 6. CESSIÓ DE LA SALA POLIVALENT
Article 28. Objecte i finalitat.
1. L’objecte és la definició del procediment, les condicions de reserva i el funcionament
de la cessió d’ús de la sala polivalent, vestíbul de la biblioteca i pati exterior (pati zona
infantil), ja que la resta d’espais queden adscrits a l’ús propi de biblioteca en l’àmbit de
les seves finalitats i dins del seu horari, sense que es puguin celebrar actes que
pertorbin el funcionament habitual de la biblioteca.
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2. La disponibilitat i els horaris de l’espai està condicionat a la compatibilitat amb les
activitats que dugui a terme l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Biblioteca en
l’àmbit de llurs finalitats i dins del seu horari, sense que s’hi pugui celebrar actes que
pertorbin el funcionament habitual de la biblioteca.
3. La sala polivalent de la Biblioteca té una capacitat màxima de 125 persones. La
gestió d’aquesta sala és realitzarà des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, quan el
seu ús es sol·liciti per actes fora de l’horari de la Biblioteca.
4. A la sala polivalent de la Biblioteca s’hi podran organitzar exposicions, conferències,
xerrades, jornades, sessions d’estudi i formatives, trobades amb finalitat cultural i
similar, actes d’entitat, associacions i particulars (cerimònies civils). L’usuari haurà de
satisfer la taxa d’ús regulada d’acord amb les ordenances fiscals aprovades ple Ple de
la corporació.

Article 29. Sol·licitud i autoritzacions
1. Per utilitzar la sala caldrà sol·licitar autorització expressa per escrit complimentant el
corresponent imprès d'acord amb el model de l’annex 1, amb un mínim d’un mes
d’antelació a l’activitat prevista.
Els models normalitzats es troben disponibles a la pàgina web de l’ajuntament
<https://www.santfruitos.cat>.
2. Les sol·licituds d’ús s’hauran de presentar per escrit al registre general de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o a través de la seu electrònica, sens perjudici
d’allò que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Correspon a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
subscriure la resolució de l’autorització un cop analitzada la sol·licitud.
4. Els criteris per l’adjudicació de l’ús en cas de coincidència de les sol·licituds són:
1r. Les organitzades per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
2n. Les organitzades per entitats, associacions locals de Sant Fruitós de Bages.
Tindran consideració d’entitats locals aquelles inscrites al Registre municipal
d’Entitats i Associacions, i aquelles que, tot i no comptar amb el domicili social a
Sant Fruitós de Bages, són beneficiaries de subvencions o de convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament, atès que el seu objecte s’exercita en el municipi
en benefici dels seus ciutadans.
3r. Les organitzades per col·lectius o persones que tinguin d’interès públic.
4rt. Casaments civils.
5è. La resta.
5. En cas que dues entitats o més d’idèntiques característiques o persones a títol
particular fessin petició de la mateixa franja horària i espai, tindria preferència aquella
que primer hagi registrat la petició al registre presencial o electrònic de l’Ajuntament.
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En tot cas es tindrà en consideració la possibilitat de simultaneïtat en les activitats.
6. Les autoritzacions es concediran per a la finalitat prevista i no seran transferibles a
tercers.
7. Es crearà un calendari conjunt amb l’àrea de cultura i el responsable de la biblioteca
pel bon funcionament dels actes programats i evitar possibles solapacions.
8. Els responsables de la Biblioteca podran prendre les mesura puntuals que creguin
convenients per assegurar-ne el bon funcionament.
9. El personal municipal seran els encarregats de tancar l’equipament en actes que se
celebrin fora de l’horari d’obertura de la biblioteca, així com accionar totes les mesures
de seguretat d’aquest.
Article 30. Ús de l’espai.
1. Manteniment de les instal·lacions.
El sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en
què es trobaven abans d’utilitzar-les. D’altra banda, també assumeix el cost de
qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material que s’hagi cedit o que hi hagi
dins l’espai.
2. Ús de l’espai cedit.
Només resta a disposició del sol·licitant l’espai i els equipaments cedits, i en horari
preestablert. En aquest sentit, un cop tancada la Biblioteca al públic, no es poden fer
servir altres espais ni circular sense autorització de l’Ajuntament. L’Ajuntament no es
farà responsable dels danys i els perjudicis que l’incompliment d’aquesta norma pot
ocasionar, que són responsabilitat de l’entitat, empresa, institució o persona a títol
particular sol·licitant.
3. Desenvolupament d’activitats.
A la sala només es poden dur a terme les activitats per a les quals s’ha cedit l’espai, i
no s’hi pot fer cap altra activitats sense autorització expressa de l’Ajuntament.
4. Elements de seguretat i prevenció.
En cap cas no es pot dificultar l’accés ni es poden bloquejar, obstaculitzar o tapar les
sortides d’emergència, la senyalització d’emergència, els extintors i els polsadors
d’alarma, els detectors d’incendis, ni tampoc cap altre element de seguretat i
prevenció.
Les instal·lacions elèctriques no es poden modificar sense l’autorització prèvia de
l’Ajuntament.
5. Ornamentació.
La col·locació de qualsevol element d’ornamentació s’ha de sol·licitar amb el temps
suficient a la direcció de la Biblioteca. No es poden penjar, clavar i enganxar elements
d’ornamentació a les parets, sostres i al terra de la sala.
6. Respecte al veïnat i volum sonor.
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Els actes que es realitzin han de complir la normativa vigent referent a aquest aspecte.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pot suspendre l’acte si es supera el volum de
decibels permès en les ordenances municipals, o si es causen molèsties evidents al
veïnat.
7. Restriccions. No està permès:
a. Amb motiu de les celebracions de matrimonis civils, no està permès tirar pètals,
arròs, serpentines o altres productes similars.
b. Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de
combustió o explosió.
c. Accedir a la sala amb animals, excepte situacions concretes prèviament
autoritzades.
d. Accedir a la sala amb menjar o begudes, excepte situacions concretes
prèviament autoritzades.
e. Clavar, penjar o adossar materials en cap dels espais de la biblioteca, sense
autorització expressa de l’Ajuntament i la Biblioteca.
f. Fumar a tot l’equipament en aplicació de la Llei 28/2005.
8. Material abandonat.
a. La Biblioteca no es fa responsable del material abandonat o perdut.
b. L’entitat empresa, institució o persona a títol particular peticionària es fa càrrec
de les despeses que pot comportar la seva retirada de la sala.
Article 31. Obligacions dels usuaris de la Sala Polivalent.
1. El dret a utilitzar la sala comportarà l’observació per part dels interessats de les
següents obligacions:
a. Conservar en bon estat el mobiliari i tots els béns i instal·lacions utilitzades.
b. Fer-se responsables dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar en els béns
objectes d’utilització i de les despeses que aquests originin.
c. No utilitzar les instal·lacions per finalitats diferents a les establertes.
d. Deixar les instal·lacions en les condicions d’ordre i neteja en les quals han estat
lliurades.
e. L’entitat organitzadora o persona particular, nominarà un responsable de
l’activitat.
f. Els usuaris no han d’alterar l’ordre, molestar els veïns, han de guardar el degut
respecte a les persones, fer cas de les advertències i condicions quan a sorolls i
altres disposicions que el personal de la biblioteca o de l’ajuntament adverteixi en
cada cas.
g. Si s’han de fer filmacions caldrà comunicar-ho abans als responsables de la
biblioteca.
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h. L’incompliment de les presents normes de funcionament pot implicar la
denegació del dret a utilitzar la sala en peticions futures.
i. El subscriptor de la sol·licitud es compromet a fer complir les presents normes a
la resta d’usuaris de la sala.
j. L’entitat o particular sol·licitant serà l’encarregat de cobrir les despeses
ocasionades pels drets d’autor resultants de l’organització d’aquest acte.
Article 32. Persones responsables.
1. L’entitat sol·licitant ha de nomenar una persona responsable per dur a terme les
funcions de coordinar, organitzar i actuar com a interlocutora amb la persona
responsable de la Biblioteca, durant el muntatge, el desmuntatge i la celebració de
l’acte i fer-se càrrec de tots els aspectes de l’organització de l’activitat.
2. La persona responsable de l’entitat sol·licitant és qui s’ha de fer càrrec de
l’acolliment del públic i el control de la capacitat de l’espai, i també del manteniment de
l’ordre, el control durant tota la celebració de l’activitat i el bon ús de l’espai.
3. La Direcció de la Biblioteca és la interlocutora amb l’entitat sol·licitant per a tots els
aspectes relacionats amb l’acte, i vetlla pel compliment de les condicions establertes
per a l’ús de l’espai sempre que aquest coincideixi en horari de funcionament de la
biblioteca. Fora d’aquests horaris la interlocutora amb l’entitat sol·licitant serà l’àrea de
cultura
Article 33. Compliment de la normativa de seguretat i prevenció de riscos
laborals.
L’entitat sol·licitant és l’única responsable que tots els treballs que es porten a terme
per a l’organització, el muntatge i el desmuntatge de l’acte programat s’executin
complint la normativa vigent en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals.
Article 34. Imatge gràfica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Biblioteca
municipal en les comunicacions públiques de la celebració de l’acte.
1. S’ha d’utilitzar la imatge gràfica de la Biblioteca municipal i de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages segons la normativa d’imatge corporativa.
2. En els cartells publicitaris de l’acte caldrà afegir a baix a la dreta la frase “Amb la
col·laboració de” i el logotip de la Biblioteca municipal i l’escut corporatiu pertinent, per
aquest ordre i al màxim a la dreta possible.
3. L’entitat sol·licitant haurà de demanar els logos a la direcció de la Biblioteca.
Article 35. Drets d’autoria i llicències.
1. En cas que hi hagi cap manifestació artística o espectacle, l’entitat ocupant ha de
tenir permís corresponent de la Societat General d’Autors o d’altres, i s’ha de fer càrrec
dels drets d’autoria que es deriven de les representacions que s’hi dugui a terme.
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2. Així mateix, per a les activitats que requereixen llicència municipal o cap altre
permís, l’entitat sol·licitant es compromet a obtenir tot el que calgui abans de l’inici de
l’ocupació de l’espai.
Article 36. Darrer.
Es pot impedir la celebració d’actes o activitats que atemptin contra la dignitat de les
persones i els drets fonamentals, d’acord amb la legislació vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la direcció de la Biblioteca municipal es
reserven el dret de resoldre qualsevol supòsit no previst en el present reglament de la
manera que estimi més convenient per al correcte funcionament de l’equipament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per
l’ajuntament i publicat el seu text íntegre al BOPB, quan hagi transcorregut el termini
que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local.
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ANNEX 2: MODEL SOL.LICITUD D’ESPAIS BIBLIOTECA
SOL.LICITUD D’ÚS DE LA SALA POLIVALENT
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms:
Adreça:

Població:

NIF:

Telèfon:

Correu-e:
DADES DE L’ACTIVITAT
Actuant en representació de:
ENTITAT LOCAL REGISTRADA:
TIPUS D’ACTIVITAT: Puntual ⃝
Adreça:

ALTRES ENTITATS:
EMPRESA:
Periòdica ⃝
Població:

CIF:
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT:

Telèfon:

V

DATA/ES DE REALITZACIÓ:
Data d’Inici:

Data Final:

Horari:

Previsió assistents:
Signatura:

Necessitats tècniques (la sala disposa de megafonia, pantalla, projector i ordinador.):

Sant Fruitós de Bages, a

de

de 20

.

ILTRE. SR. ALCALDE AJUNTAMENT SANT FRUITÓS DE BAGES

Necessitats de material:
(cadires, taules)
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EXTRACTE REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANT
FRUITÓS DE BAGES
Article 30. Ús de l’espai.
1. Manteniment de les instal·lacions.
El sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven
abans d’utilitzar-les. D’altra banda, també assumeix el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o
al material que s’hagi cedit o que hi hagi dins l’espai.
2. Ús de l’espai cedit.
Només resta a disposició del sol·licitant l’espai i els equipaments cedits, i en horari preestablert. En aquest
sentit, un cop tancada la Biblioteca al públic, no es poden fer servir altres espais ni circular sense
autorització de l’Ajuntament. L’Ajuntament no es farà responsable dels danys i els perjudicis que
l’incompliment d’aquesta norma pot ocasionar, que són responsabilitat de l’entitat, empresa, institució o
persona a títol particular sol·licitant.
3. Desenvolupament d’activitats.
A la sala només es poden dur a terme les activitats per a les quals s’ha cedit l’espai, i no s’hi pot fer cap
altra activitats sense autorització expressa de l’Ajuntament.
4. Elements de seguretat i prevenció.
En cap cas no es pot dificultar l’accés ni es poden bloquejar, obstaculitzar o tapar les sortides
d’emergència, la senyalització d’emergència, els extintors i els polsadors d’alarma, els detectors
d’incendis, ni tampoc cap altre element de seguretat i prevenció.
Les instal·lacions elèctriques no es poden modificar sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
5. Ornamentació.
La col·locació de qualsevol element d’ornamentació s’ha de sol·licitar amb el temps suficient a la direcció
de la Biblioteca. No es poden penjar, clavar i enganxar elements d’ornamentació a les parets, sostres i al
terra de la sala.
6. Respecte al veïnat i volum sonor.
Els actes que es realitzin han de complir la normativa vigent referent a aquest aspecte.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pot suspendre l’acte si es supera el volum de decibels permès en
les ordenances municipals, o si es causen molèsties evidents al veïnat.
7. Restriccions. No està permès:
a. Amb motiu de les celebracions de matrimonis civils, no està permès tirar pètals, arròs, serpentines
o altres productes similars.
b. Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o
explosió.
c. Accedir a la sala amb animals, excepte situacions concretes prèviament autoritzades.
d. Accedir a la sala amb menjar o begudes, excepte situacions concretes prèviament autoritzades.
e. Clavar, penjar o adossar materials en cap dels espais de la biblioteca, sense autorització expressa
de l’Ajuntament i la Biblioteca.
f. Fumar a tot l’equipament en aplicació de la Llei 28/2005.
8. Material abandonat.
a. La Biblioteca no es fa responsable del material abandonat o perdut.
b. L’entitat empresa, institució o persona a títol particular peticionària es fa càrrec de les despeses
que pot comportar la seva retirada de la sala.
Article 31. Obligacions dels usuaris de la Sala Polivalent.
El dret a utilitzar la sala comportarà l’observació per part dels interessats de les següents obligacions:
a. Conservar en bon estat el mobiliari i tots els béns i instal·lacions utilitzades.
b. Fer-se responsables dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar en els béns objectes
d’utilització i de les despeses que aquests originin.
c. No utilitzar les instal·lacions per finalitats diferents a les establertes.
d. Deixar les instal·lacions en les condicions d’ordre i neteja en les quals han estat lliurades.
e. L’entitat organitzadora o persona particular, nominarà un responsable de l’activitat.
f. Els usuaris no han d’alterar l’ordre, molestar els veïns, han de guardar el degut respecte a les
persones, fer cas de les advertències i condicions quan a sorolls i altres disposicions que el
personal de la biblioteca o de l’ajuntament adverteixi en cada cas.
g. Si s’han de fer filmacions caldrà comunicar-ho abans als responsables de la biblioteca.
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h. L’incompliment de les presents normes de funcionament pot implicar la denegació del dret a
utilitzar la sala en peticions futures.
i. El subscriptor de la sol·licitud es compromet a fer complir les presents normes a la resta
d’usuaris de la sala.
j. L’entitat o particular sol·licitant serà l’encarregat de cobrir les despeses ocasionades pels drets
d’autor resultants de l’organització d’aquest acte.

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

18. Atorgament de subvencions extraordinàries per a associacions locals,
derivades de les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona 2014.
Primer. En data 19.6.2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació cultural Memorial Eduard
Casajoana per la celebració del XX Festival de Música Clàssica. En aquest conveni es
recollia que l’ajuntament es comprometia a sol·licitar una subvenció a la Diputació de
Barcelona dins la convocatòria de Festivals artístics, la qual es revertiria a la seva
vegada a l’Associació cultural Memorial Eduard Casajoana, per finançar el cost del
festival. En compliment d’aquest compromís l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va
sol·licitar de la Diputació de Barcelona conforme a les Bases de la Convocatòria
Concerta 2014, la següent:
-

CULTURA – FESTIVALS D’ESTIU - Festival de Música Clàssica 2014.
o Organitzat per l’Associació Memorial Eduard Casajoana.

Segon. D’igual manera l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va sol·licitar altres
subvencions a la Diputació de Barcelona, destinades a activitats organitzades per
diferents associacions locals, conforme a les Bases de la Convocatòria Concerta 2014,
les següents:
-

ESPORTS – ACTIVITATS ESPORTIVES - Posa’t en Marxa 2014.
o Organitzat pel Grup Excursionista Posa’t en Marxa.

-

ESPORTS – ACTIVITATS ESPORTIVES – Duatló de Sant Fruitós 2014.
o Organitzat per Club Triatló Sant Fruitós.
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Tercer. En data 12.06.2014 (registre d’entrada 2014/2382) té entrada en aquest
ajuntament la comunicació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de 29.5.2014 pel qual s’aprova la concessió la segona i última adjudicació
parcial d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2014 “Xarxa de Governs Locals 20122015”; entre les que consta com a ens beneficiari l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages:
Programa: Esport Local Activitats Esportives
Recurs: Esdeveniments esportius de caràcter puntual i participació oberta.
Actuació: Marxa pel Terme municipal 2014 + Duatló de Sant Fruitós 2014.
Import concedit: 2.846,00 €
Centre Gestor: Oficina d’activitats esportives
Codi: 14/Y/104911
Programa: Difusió artística als municipis.
Recurs: Festivals artístics.
Actuació: XX Festival internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages
Memorial Eduard Casajoana.
Import concedit: 4.700,00 €
Centre Gestor: Oficina de Difusió Artística (ODA)
Codi: 14/Y/107095
Tercer. Les sol·licituds de subvencions formulada en el seu dia, fa referència a
activitats dutes a terme per un tercer en coordinació amb l’ajuntament. (XVII marxa pel
terme organitzada pel Grup Excursionista Posa’t en marxa, IV Duatló de Sant Fruitós
organitzada pel Club Triatló Sant Fruitós, i el XX Festival de Música Clàssica,
organitzada per l’Associació cultural Memorial Eduard Casajoana).
Quart. Atès que al Ple de l’ajuntament en sessió 8.10.2014, va aprovar la consignació
nominativa al pressupost 2014, de les següents subvencions:
Partida

Concepte

Import___

31.341.48906
31.341.48927
32.335.48903

Subvenció extraordinària Marxa pel Terme 2014
Subvenció extraordinària Duatló St. Fruitós 2014
Subvenció extraordinària XX Festival Internacional
de Música Clàssica 2014.

1.895,00 €
951,00 €
2.700,00 €

Cinquè. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten a la
Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol; els articles 118 a
129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny; les bases per atorgament de subvencions i ajuts
destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que
siguin d’interès públic aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 13.4.2005 i
publicades al BOPB núm. 136 de 8 de juny del mateix i article 36 de les Bases
d’execució del pressupost.
Sisè. Vist l’informe del tècnic de cultura obrant a l’expedient.
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Per tot l’exposat, sota proposta de les regidories de cultura i esports, el Ple, previ
dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania
S’ACORDA :
Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Grup Excursionista
Posa’t en marxa, per import de 1.895,00 €; per cobrir part del cost de l’activitat de la
Marxa pel Terme de Sant Fruitós 2014, i aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 31.341.48906 de l’exercici 2014.
Segon. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Triatló Sant
Fruitós, per import de 951,00 €; per cobrir part del cost de l’activitat de la Duatló de
Sant Fruitós 2014 i aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
31.341.48927 de l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació cultural
memorial Eduard Casajoana per import de 4.291,00 € per cobrir part del cost de
l’activitat del XX Festival de música clàssica de Sant Fruitós de Bages; aprovar la
despesa que es farà efectiva: 2.700,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
32.335.48903 de l’exercici 2014 (subvenció extraordinària XX Festival Internacional de
Música Clàssica 2014); i 1.591,00 € que es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 32.335.48903 de l’exercici 2015 (referent al Conveni del XXI Festival
internacional de Música Clàssica 2015).
Quart. La forma de pagament i justificació de les esmentades subvencions es durà a
terme d’acord amb les Bases per a l’atorgament d’ajuts destinats a entitats,
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 13.4.2005 i publicades al BOPB núm. 136
de 8 de juny del mateix, les entitats perceptores s’obliguen a presentar la justificació de
les despeses abans del 31 de novembre de 2014, acompanyada de:
1. Copies de factures, contractes i rebuts de pagaments (per un mínim del doble
de l’import de la subvenció rebuda) amb els següents requisits:
a) Les factures hauran d’anar a nom del beneficiari de la subvenció i estar
datades en l’any en que s’hagi fet l’activitat subvencionada.
b) Hauran de tenir els requisits tècnics exigits per la llei i els reglaments que
regulen les factures i els seus continguts (Raó social i NIF del contractista,
impostos vigents, núm. de factura, etc.)
c) Expressar amb detalls els bens adquirits o els serveis prestats.
d) Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
e) Rebuts o justificants del seu pagament.
2. Documentació complementària:
a) Un balanç econòmic de l’activitat subvencionada, amb detall d’ingressos i
despeses, incloent les diverses fonts de finançament rebudes.
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Cinquè. Notificar el present acord a les entitats beneficiaries i comunicar a la
Intervenció i Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes.
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
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ 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

19. Aprovació de la concreció de les fitxes i documents per a l’exercici 2014
del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca – Serveis
Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015.
Primer.- Per acord del Ple de l’ajuntament de 11 de desembre de 2013, es va aprovar
la adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca – Serveis Socials Bàsics i
polítiques d’Igualtat, 2013-2015.
Al pacte vuitè del esmentat conveni s’estableixen els efectes econòmics, la vigència
del mateix, així com que anualment es procedirà a la revisió actualització i aprovació,
si s’escau, dels annexes o fitxes programes que continguin ajustos econòmics i
programàtics necessaris per al correcte desenvolupament del conveni.
Segon.- El Consell Comarcal del Bages, en data 26 de setembre de 2014 (registre
d’entrada 3641 de 6/10/2014) comunica a aquet ajuntament que en sessió plenària de
22/09/2014 ha aprovat la concreció de les fitxes per a l’exercici 2014 de l’esmentat
Conveni, i demana que l’ajuntament formalitzi la seva aprovació abans del 28 de
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novembre de 2014, per tal de procedir a la distribució de la subvenció econòmica que
s’estableix a la fitxa 1
Per tot això, prèvia proposta de la regidoria de Benestar Social,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar la concreció de les fitxes i documents per a l’exercici 2014:
Annex 1: Mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del
Bages (ABSSC)
Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics corresponents a Sant Fruitós de Bages.
Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis.
Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages.
Segon.- Remetre al Consell Comarcal del Bages certificat de l’aprovació, juntament
amb un exemplar de les fitxes i documents degudament signats i comunicar-lo a les
àrees d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.
.
Tercer .- Significar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos. Alternativament, i amb caràcter previ, es pot
efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 20/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

ANNEX
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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: Unanimitat dels membres presents

PRECS I PREGUNTES
No consten a l’ordre del dia

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:50 hores del dia 12 de novembre de 2014

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau
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ANNEX AL PUNT 4.
Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el Sector Públic. Tercer trimestre/2014.
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Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Data obtenció 30/10/2014
Pàg.

Exercici:

2014

Trimestre:

Tercer

Interessos de demora pagat en el període
Interessos de demora pagat en el
període

Interessos de demora pagats en el trimestre

Nombre de
pagaments

Importe total

Despeses en Béns Corrents i Serveis

0

0,00

Inversions reals

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

0

0,00

Sense desagregar

0

0,00

TOTAL

0

0,00

11:38:55AM
1

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Data obtenció 30/10/2014

11:39:48AM

Pàg.

Exercici:

Trimestre:

2014

1

Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis

Període mitjà
del pendent
de pagament
(PMPP) (dies)

Període mitjà
del pendent
de pagament
excedit
(PMPPE)
(dies)

Pendent de pagament al final del trimestre
Dins període legal pagament a
final del trimestre
N. Operacions

Importe total

Fora període legal pagament a
final del trimestre
N. Operacions

Importe total

12,71

19,66

153

131.406,46

9

20- Arrendaments i Cànons

10,66

0,00

7

3.520,31

0

21- Reparació, Manteniment i conservació

10,14

3,00

60

13.287,48

1

462,83

22- Material, Subministrament i Uns altres

13,01

19,96

86

114.598,67

8

25.908,38

23- Indemnització per raó del servei

0,00

0,00

0

0

24- Despesa de Publicacions

0,00

0,00

0

0

26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre

0,00

0,00

0

0

27- Despeses imprevistes i funcions no classificades

0,00

0,00

0

0

2 - Sense desagregar

0,00

0,00

0

0

Inversions reals

6,03

0,00

6

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

0,00

0,00

0

0

Sense desagregar

0,00

0,00

0

0

11,44

19,66

159

TOTAL

37.130,54

168.537,00

26.371,21

0

9

26.371,21

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Exercici:

2014

Trimestre:

Tercer

Data obtenció 30/10/2014

11:38:14AM

Pàg.

Pagaments realitzats en el Trimestre

1

Pagaments realitzats en el Trime
Pagaments realitzats en el Trime

Despeses en Béns Corrents i Serveis

Període
mitjà
pagament
(PMP) (dies)

Període
mitjà
pagament
excedit

Dins període legal pagament
Nombre de
pagaments

Importe total

Fora període legal pagament
Nombre de
pagaments

Importe total

20,65

20,55

547

616.294,11

26

59.792,61

Aplicats a Pressupost (Capitol 2) per articles

20,65

20,55

547

616.294,11

26

59.792,61

20- Arrendaments i Cànons

21,06

0,00

22

6.849,61

0

21- Reparació, Manteniment i conservació

22,95

2,44

208

58.544,01

11

1.848,20

22- Material, Subministrament i Uns altres

20,42

21,13

317

550.900,49

15

57.944,41

23- Indemnització per raó del servei

0,00

0,00

0

0

24- Despesa de Publicacions

0,00

0,00

0

0

26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre

0,00

0,00

0

0

27- Despeses imprevistes i funcions no classificades

0,00

0,00

0

0

2 - Sense desagregar

0,00

0,00

0

0

Pendents d'aplicar a pressupost

0,00

0,00

0

48,78

42,70

29

144.314,33

18

164.504,76

Aplicats a Pressupost (Capítol 6)

48,78

42,70

29

144.314,33

18

164.504,76

Pendents d'aplicar a pressupost

0,00

0,00

0

22,71

6,00

10

36.662,09

1

1.558,18

22,71

6,00

10

36.662,09

1

1.558,18

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

Aplicats a Pressupost

0,00

0,00

0

0

Pendents d'aplicar a Pressupost

0,00

0,00

0

0

29,22

36,59

586

Inversions reals

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials
Aplicats a Pressupost
Pendents d'aplicar a Pressupost
Sense desagregar

TOTAL

0

0

797.270,53

45

225.855,55

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Data obtenció 30/10/2014
Pàg.

Exercici:

Trimestre:

2014

Tercer

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos
des de la seva anotació en el registre de factures i no s´hagin tramitat els corresponents expedients
de reconeixement de l´obligació
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el
registre de factures i no s´hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l´obligació

Període mitjà
operacions
pendents
reconeixement
(PMOPR)

Pendent de reconeixement obligacion

Importe total

Número

Despeses Corrents en Béns i Serveis

0,00

0

0,00

Inversions reals

0,00

0

0,00

Sense desagregar

0,00

0

0,00

TOTAL

0,00

0

0,00

11:40:29AM
1

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ANNEX AL PUNT 5.
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (tercer
trimestre 2014) de subministrament d’informació de les entitats locals
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y
financieras
Previsiones
iniciales
Presupuesto
2014
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Previsiones
definitivas
al final de
ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

4.000,00

4.000,00

6.010,00

6.010,00

0,00

4.000,00

4.000,00

6.010,00

6.010,00

0,00

4.000,00

4.000,00

6.010,00

6.010,00

0,00

322.399,00

806.193,34

0,00

0,00

25.070,90

0,00

183.794,34

0,00

0,00

0,00

0,00

183.794,34

0,00

0,00

0,00

142.499,00

142.499,00

0,00

0,00

0,00

142.499,00

142.499,00

0,00

0,00

0,00

60 De terrenos
600 Venta de solares
601 Venta de fincas rústicas
602 Parcelas sobrantes de la vía pública
603 Patrimonio público del suelo
609 Otros terrenos.
61 De las demás inversiones reales
611 De inversiones de carácter inmaterial
612 De objetos valiosos
619 De otras inversiones reales
68 Reintegros por operaciones de capital
680 De ejercicios cerrados
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 De la Administración General de la Entidad Local.
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 De la Administración del Estado
720 De la Administración General del Estado.
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.
722 De fundaciones estatales.
723

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado
723.90

De otras sociedades mercantiles estatales, entidades
públicas empresariales y otros organismos públicos

73 De la Seguridad Social.
74

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local.
740 De entes públicos.
741 De sociedades mercantiles

75 De Comunidades Autónomas
De la Administración General de las Comunidades
750
Autónomas
750.00

Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y
operaciones financieras.

Transferencias de capital en cumplimiento de
750.02 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.
Transferencias de capital en cumplimiento de
750.30 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Educación.
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750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de
convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Empleo y Desarrollo local.
750.60

Otras transferencias de capital en cumplimiento de
convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.80

Otras transferencias de capital de la Administración
General de la Comunidad Autónoma.

142.499,00

142.499,00

0,00

0,00

0,00

179.900,00

479.900,00

0,00

0,00

25.070,90

179.900,00

479.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.070,90

0,00

3.396.125,55

0,00

0,00

0,00

0,00

3.396.125,55

0,00

0,00

0,00

De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
751
Autónomas.
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y
753 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas.
76 De Entidades Locales
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 De Ayuntamientos
763 De Mancomunidades
764 De Áreas Metropolitanas
765 De Comarcas
766 De otras Entidades que agrupen Municipios
767 De Consorcios
768 De Entidades locales Menores
77 De empresas privadas
78 De familias e instituciones sin fines de lucro
79 Del exterior
790 Del Fondo Social Europeo
791 Del Fondo de Desarrollo Regional
792 Del Fondo de Cohesión
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
795 Del FEOGA-Orientación
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
797 Otras transferencias de la Unión Europea
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea
8 ACTIVOS FINANCIEROS
80 Enajenación de deuda del sector público
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Del Estado
800.10 De Comunidades Autónomas
800.20 De Entidades locales
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Del Estado
801.10 De Comunidades Autónomas
801.20 De Entidades locales
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

82

810

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a
corto plazo

811

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a
largo plazo

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público
820

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público a corto plazo
820.00 Del Estado
820.10 De Comunidades Autónomas
820.20 De Entidades locales

821

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público a largo plazo
821.00 Del Estado
821.10 De Comunidades Autónomas
821.20 De Entidades locales

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público
830

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto
plazo.

831

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo
plazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840 Devolución de depósitos
841 Devolución de fianzas
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.
86

Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector
público.

87 Remanente de tesorería
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870 Remanente de tesorería.

Página 3 de 3

0,00

3.396.125,55

0,00

0,00

0,00

870.00 Para gastos generales

0,00

1.625.388,17

0,00

0,00

0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada

0,00

1.770.737,38

0,00

0,00

0,00

1.475.000,00

1.519.000,00

0,00

0,00

0,00

1.475.000,00

1.519.000,00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.344.000,00

0,00

0,00

0,00

1.801.399,00

5.725.318,89

6.010,00

6.010,00

25.070,90

9 PASIVOS FINANCIEROS
90 Emisión de Deuda Pública en euros
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.
91 Préstamos recibidos en euros
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector
912
público.
913

Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector
público.

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto
plazo.

921

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo
plazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.
94 Depósitos y fianzas recibidos
940 Depósitos recibidos
941 Fianzas recibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. Es de cumplimentación
voluntaria.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo.

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y
financieras
Créditos
iniciales
Presupuesto
2014
6 INVERSIONES REALES
60

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al
uso general

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)

Pagos
Líquidos (2)

2.151.269,30

5.768.869,18

670.081,26

652.921,89

316.100,37

1.006.568,30

3.658.926,28

111.670,22

111.670,22

1.439,90

1.006.568,30

3.658.926,28

111.670,22

111.670,22

1.439,90

202.000,00

642.931,70

62.529,51

62.529,51

5.322,12

600 Inversiones en terrenos
609
61

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general

Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes
destinados al uso general
610 Inversiones en terrenos

0,00

0,00

4.269,61

4.269,61

0,00

202.000,00

642.931,70

58.259,90

58.259,90

5.322,12

819.169,00

1.316.950,04

419.395,16

417.888,96

280.057,31

622 Edificios y otras construcciones

616.514,00

799.937,19

173.265,58

173.265,58

270.131,68

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

125.120,00

125.277,85

157,85

157,85

0,00

624 Elementos de transporte

21.473,00

21.473,00

3.872,00

3.872,00

0,00

625 Mobiliario

15.000,00

330.200,00

227.611,85

226.105,65

0,00

626 Equipos para procesos de información

36.000,00

36.000,00

12.576,08

12.576,08

9.925,63

619
62

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes
destinados al uso general

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
621 Terrenos y bienes naturales

627 Proyectos complejos
629
63

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios

5.062,00

4.062,00

1.911,80

1.911,80

0,00

118.532,00

143.771,28

70.196,49

54.543,32

14.604,65

632 Edificios y otras construcciones

30.500,00

30.500,00

25.561,49

11.190,92

6.697,90

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

51.928,00

65.076,28

23.542,94

23.542,94

5.959,25

31.300,00

30.800,00

21.092,06

19.809,46

1.947,50

4.804,00

17.395,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

6.289,88

6.289,88

6.289,88

14.676,39

5.000,00

6.289,88

6.289,88

6.289,88

14.676,39

Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
631 Terrenos y bienes naturales

634 Elementos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para procesos de información
637 Proyectos complejos
639

Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
641 Gastos en aplicaciones informáticas
648

Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento
financiero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
681 Terrenos y bienes naturales
682 Edificios y otras construcciones
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
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69 Inversiones en bienes comunales
690 Terrenos y bienes naturales
692 Inversión en infraestructuras
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

215.000,00

216.502,04

1.558,18

1.558,18

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

16.502,04

1.558,18

1.558,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 A la Administración General de la Entidad Local
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
72 A la Administración del Estado
720 A la Administración General del Estado
721 A Organismos Autónomos y agencias
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
721.09 A otros organismos autónomos
722 A fundaciones estatales
723

A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos

73 A la Seguridad Social
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
75 A Comunidades Autónomas
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
751

A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
Autónomas

752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y
753 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas
76 A Entidades Locales
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos
762 A Ayuntamientos
763 A Mancomunidades
764 A Áreas Metropolitanas
765 A Comarcas
766 A Entidades que agrupen Municipios
767 A Consorcios
768 A Entidades Locales Menores
77 A empresas privadas
78 A familias e instituciones sin fines de lucro
79 Al exterior
8 ACTIVOS FINANCIEROS
80 Adquisición de deuda del sector público
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A Comunidades Autónomas
800.20 A Entidades locales
800.90 A otros subsectores
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A Comunidades Autónomas
801.20 A Entidades locales
801.90 A otros subsectores
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
810

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a
corto plazo. Desarrollo por sectores.

811

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a
largo plazo. Desarrollo por sectores.

82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A Comunidades Autónomas
820.20 A Entidades locales
820.90 A otros subsectores
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A Comunidades Autónomas
821.20 A Entidades locales
821.90 A otros subsectores
83 Concesión de préstamos fuera del sector público
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
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831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público
850

Adquisición de acciones y participaciones del sector
público
850.10

Adquisición de acciones y participaciones para
compensar pérdidas

850.20

Adquisición de acciones y participaciones para financiar
inversiones no rentables

850.90

Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector
público

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector
86
público
860

Adquisición de acciones y participaciones fuera del
sector público
860.10 De empresas nacionales
860.20 De empresas de la Unión Europea
860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales
870 Aportaciones a fundaciones
871 Aportaciones a consorcios
872 Aportaciones a otros entes
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables
872.90 Resto de aportaciones
9 PASIVOS FINANCIEROS

482.500,00

482.500,00

352.103,78

352.103,78

32.832,74

482.500,00

482.500,00

352.103,78

352.103,78

32.832,74

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

0,00

420.000,00

420.000,00

289.603,78

289.603,78

32.832,74

2.848.769,30

6.467.871,22

1.023.743,22

1.006.583,85

348.933,11

90 Amortización de Deuda Pública en euros
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo
901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros
Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector
910
público
911

Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector
público

Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del
912
sector Público
913

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del
sector público

92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a
corto plazo

921

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a
largo plazo

93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro
930

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a
corto plazo

931

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a
largo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas
940 Devolución de depósitos
941 Devolución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. Es de cumplimentación
voluntaria.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo.

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014
(Unidad: Euros)

CÓDIGO

Situación a final
trimestre vencido

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS

R29t

6.702.858,31

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

R09t

8.526.176,06

(+) Del Presupuesto corriente

R01

3.126.049,73

(+) De Presupuestos cerrados

R02

5.087.845,21

(+) De Otras operaciones no presupuestarias

R04

313.736,64

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

R06

1.455,52

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

R19t

2.671.406,62

(+) Del Presupuesto corriente

R11

1.277.860,11

(+) De Presupuestos cerrados

R12

993.598,82

(+) De Operaciones no presupuestarias

R15

558.753,07

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

R16

158.805,38

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

R39t

12.557.627,75

II. Saldos de dudoso cobro

R41

2.748.149,77

III. Exceso de financiación afectada

R42

1.770.737,38

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

R49t

8.038.740,60

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período

R59t

13.428,85

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo

R69t

344,18

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)

R79t

8.024.967,57

Confirm.
importe
cero (*)

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesoreria
En este formulario los datos se envían automáticamente.

(Importes en EUROS)
RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS
TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS
ACUMULADA

CONCEPTO

AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)

CORRIENTE

CERRADOS

Fondos líquidos al
inicio del periodo
(1)
Cobros
presupuestarios
1. Impuestos
directos
2. Impuestos
indirectos
3. Tasas y otros
ingresos
4. Transferencias
corrientes
5. Ingresos
patrimoniales
6. Enajenación de
inversiones reales
7. Transferencias
de capital
8. Activos
financieros
9. Pasivos
financieros
Cobros no
presupuestarios
Cobros realizados
pendientes de
aplicación
definitiva
Pagos
Presupuestarios
1. Gastos de
personal
2. Gastos en
bienes corrientes y
servicios
3. Gastos
financieros
4. Transferencias
corrientes
5. Fondo de
contingencia y Otros
imprevistos
6. Inversiones
reales
7. Transferencias
de capital
8. Activos
financieros
9. Pasivos
financieros
Pagos no
presupuestarios
Pagos realizados
pendientes de

TOTAL

PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO
PREVISIÓN
PREVISIÓN
PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES
RECAUD./PAGOS
RECAUD./PAGOS
(3)
RESTO
EN EL
EJERCICIO(5)
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TRIMESTRE

6.968.606,86

7.290.605,83 7.357.726,87 7.424.847,91

7.290.605,83

7.351.968,95

5.092.694,71

566.544,75

5.659.239,46

628.134,76

628.134,76

628.134,76

1.884.404,28

0,00

3.484.751,77

407.278,09

3.892.029,86

432.447,76

432.447,76

432.447,76

1.297.343,28

0,00

202.992,01

3.334,05

206.326,06

22.925,00

22.925,00

22.925,00

68.775,00

0,00

500.230,39

128.874,79

629.105,18

69.900,00

69.900,00

69.900,00

209.700,00

0,00

800.371,13

0,00

800.371,13

88.930,00

88.930,00

88.930,00

266.790,00

0,00

98.339,41

1.986,92

100.326,33

11.147,00

11.147,00

11.147,00

33.441,00

0,00

6.010,00

0,00

6.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.070,90

25.070,90

2.785,00

2.785,00

2.785,00

8.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.767.766,31

0,00

10.767.766,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.376,16

0,00

1.376,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.372.715,01

656.897,66

5.029.612,67

561.013,72

561.013,72

701.013,72

1.823.041,16

0,00

1.167.635,05

72.830,17

1.240.465,22

140.000,00

140.000,00

280.000,00

560.000,00

0,00

2.004.579,38

226.041,65

2.230.621,03

247.846,00

247.846,00

247.846,00

743.538,00

0,00

30.459,13

5.871,06

36.330,19

4.036,00

4.036,00

4.036,00

12.108,00

0,00

163.457,60

3.221,67

166.679,27

18.519,00

18.519,00

18.519,00

55.557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652.921,89

316.100,37

969.022,26

107.669,00

107.669,00

107.669,00

323.007,00

0,00

1.558,18

0,00

1.558,18

173,00

173,00

173,00

519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352.103,78

32.832,74

384.936,52

42.770,72

42.770,72

42.770,72

128.312,16

0,00

10.918.024,91

0,00

10.918.024,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158.745,38

0,00

158.745,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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aplicación
definitiva
Fondos líquidos al
final del periodo

7.290.605,83 7.357.726,87 7.424.847,91 7.351.968,95

7.351.968,95

7.351.968,95

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
◾ En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al
COMIENZO DEL EJERCICIO 2014 (a 01-01-2014).
◾ En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al
comienzo de cada mes.
◾ En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO
DEL TRIMESTRE EN CURSO.
◾ En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º TRIMESTRE.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de
Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de
Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de
ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el
resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
En este formulario los datos se envían automáticamente.
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector



Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

79

Número total de efectivos
Número total de Gastos

1509653,98

Gastos distribuidos por grupos de personal
(importe en EUROS)

NÚMERO DE EFECTIVOS
GRUPO DE
PERSONAL

EN NÓMINA
REFERIDOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO

PLANES DE
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

ASISTENCIAS A ÓRGANOS
DE GOBIERNO (CAPÍTULO
2)

Organos de
Gobierno

8

157.405,19

0,00

0,00

0,00

157.405,19

0,00

Personal
Directivo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
eventual

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

259.350,78

243.849,48

11.214,20

0,00

514.414,46

0,00

9

15.587,68

6.110,76

10.147,13

0,00

31.845,57

0,00

Funcionarios de
carrera
Funcionarios
interinos
Funcionarios en
prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro personal
Total

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

237.168,79

182.980,98

7.693,84

0,00

427.843,61

0,00

7

71.047,00

0,00

1.245,67

0,00

72.292,67

0,00

0
0,00
79 740.559,44

0,00
432.941,22

0,00
30.300,84

0,00
0,00

0,00
1.203.801,50

0,00
0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)
Acción social
Seguridad Social

IMPORTE
23.034,82
282.817,66

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Total gastos comunes

0,00
305.852,48

OBSERVACIONES
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector
Administración General



Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

14

Número total de efectivos
Número total de Gastos

364400,72

Gastos distribuidos por grupos de personal
(importe en EUROS)

NÚMERO DE EFECTIVOS
GRUPO DE
PERSONAL

EN NÓMINA
REFERIDOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO

PLANES DE
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

ASISTENCIAS A ÓRGANOS
DE GOBIERNO (CAPÍTULO
2)

Organos de
Gobierno

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
Directivo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
eventual

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funcionarios de
carrera

8

55.302,34

132.066,32

20.178,90

0,00

207.547,56

0,00

6

40.235,93

46.181,37

10.503,99

0,00

96.921,29

0,00

Funcionarios
interinos
Funcionarios en
prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro personal
Total

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
0,00
14 95.538,27

0,00
178.247,69

0,00
30.682,89

0,00
0,00

0,00
304.468,85

0,00
0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)
Acción social
Seguridad Social

IMPORTE
0,00
59.931,87

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Total gastos comunes

0,00
59.931,87

OBSERVACIONES
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector
Administración General



Sector Asistencia social y de dependencia

8

Número total de efectivos
Número total de Gastos

146061,71

Gastos distribuidos por grupos de personal
(importe en EUROS)

NÚMERO DE EFECTIVOS
GRUPO DE
PERSONAL

EN NÓMINA
REFERIDOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO

PLANES DE
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

ASISTENCIAS A ÓRGANOS
DE GOBIERNO (CAPÍTULO
2)

Organos de
Gobierno

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
Directivo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
eventual

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funcionarios de
carrera

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funcionarios
interinos
Funcionarios en
prácticas

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

34.003,04

36.953,15

0,00

0,00

70.956,19

0,00

Laboral
temporal

4

49.059,57

0,00

0,00

0,00

49.059,57

0,00

Otro personal
Total

0
0,00
8 83.062,61

0,00
36.953,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
120.015,76

0,00
0,00

Laboral fijo

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)
Acción social
Seguridad Social

IMPORTE
0,00
26.045,95

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Total gastos comunes

0,00
26.045,95

OBSERVACIONES
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector



Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

79

Número total de efectivos
Número total de Gastos

1509653,98

Gastos distribuidos por grupos de personal
(importe en EUROS)

NÚMERO DE EFECTIVOS
GRUPO DE
PERSONAL

EN NÓMINA
REFERIDOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO

PLANES DE
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

ASISTENCIAS A ÓRGANOS
DE GOBIERNO (CAPÍTULO
2)

Organos de
Gobierno

8

157.405,19

0,00

0,00

0,00

157.405,19

0,00

Personal
Directivo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
eventual

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

259.350,78

243.849,48

11.214,20

0,00

514.414,46

0,00

9

15.587,68

6.110,76

10.147,13

0,00

31.845,57

0,00

Funcionarios de
carrera
Funcionarios
interinos
Funcionarios en
prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro personal
Total

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

237.168,79

182.980,98

7.693,84

0,00

427.843,61

0,00

7

71.047,00

0,00

1.245,67

0,00

72.292,67

0,00

0
0,00
79 740.559,44

0,00
432.941,22

0,00
30.300,84

0,00
0,00

0,00
1.203.801,50

0,00
0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)
Acción social
Seguridad Social

IMPORTE
23.034,82
282.817,66

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Total gastos comunes

0,00
305.852,48

OBSERVACIONES
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar (X = con datos)
X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector
Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector
Administración General

Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria 
14

Número total de efectivos
Número total de Gastos

284245,23

Gastos distribuidos por grupos de personal
(importe en EUROS)

NÚMERO DE EFECTIVOS
GRUPO DE
PERSONAL

EN NÓMINA
REFERIDOS AL ÚLTIMO
DÍA DEL TRIMESTRE
ANTERIOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO

PLANES DE
PENSIONES

TOTAL
RETRIBUCIONES

ASISTENCIAS A ÓRGANOS
DE GOBIERNO (CAPÍTULO
2)

Organos de
Gobierno

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
Directivo

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
eventual

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funcionarios de
carrera

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funcionarios
interinos
Funcionarios en
prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro personal
Total

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

91.496,50

110.997,06

0,00

0,00

202.493,56

0,00

2

30.387,99

0,00

0,00

0,00

30.387,99

0,00

0
0,00
14 121.884,49

0,00
110.997,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
232.881,55

0,00
0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (ARTÍCULO 16)
Acción social
Seguridad Social

IMPORTE
0,00
51.363,68

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Total gastos comunes

0,00
51.363,68

OBSERVACIONES
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)
Deuda a largo plazo
Emisiones de deuda
Operaciones con entidades de credito
Factoring sin recurso
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente
FFPP) (1)

DEUDA VIVA FINAL
TRIMESTRE VENCIDO

VENCIMIENTO PREVISTO
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

3.206.535,53

3.645,57

3.645,57

3.645,57

0,00

0,00

0,00

0,00

2.326.870,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

879.664,72

3.645,57

3.645,57

3.645,57

Avales ejecutados hasta final del trimestre
vencido

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades dependientes de la corporación local
(clasificadas como Admin Pub)

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras operaciones de credito

0,00

0,00

0,00

0,00

Avales reintegrados hasta final del trimestre
vencido

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades dependientes de la corporación local
(clasificadas como Admin Pub)

0,00

0,00

0,00

0,00

Resto de Entidades

Resto de Entidades
Total Deuda viva

0,00

0,00

0,00

0,00

3.206.535,53

3.645,57

3.645,57

3.645,57

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han
instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o
previsto realizar hasta 31/12/2014)
Unidades: euros

CONCEPTO
Emisiones de
deuda

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2014
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operaciones
con Entidades
de credito

505.766,37

505.766,37

505.766,37

340.172,77

292.012,73

277.584,16

184.349,91

157.256,25

144.256,19

144.048,19

Factoring sin
recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda con
Administraciones
públicas
(exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.246,96

106.246,96

106.246,96

106.246,96

106.246,96

91.246,96

76.246,13

17.500,00

0,00

0,00

Otras
operaciones de
credito
Total
vencimientos

612.013,33 612.013,33 612.013,33 446.419,73 398.259,69 368.831,12 260.596,04 174.756,25 144.256,19 144.048,19

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han
instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).
En este formulario los datos se envían automáticamente.
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de
financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Importes en euros.
Importe Ajuste
Estimación de los ajustes
Concepto: Estimación del Resultado operaciones no aplicado al saldo
a aplicar a los importes
Identificador financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap presupuestario
de ingresos y gastos a
1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio
inicial
final del ejercicio.
2014 (+/-)

-103.473,00

GR000

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

-103.473,00

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

-4.460,00

-4.460,00

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

-10.758,00

-10.758,00

GR001

(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008

9.547,20

9.547,20

GR002

(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009

34.199,76

34.199,76

GR006

Intereses

0,00

0,00

GR006b

Diferencias de cambio

0,00

0,00

GR015

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local
(2)

GR004
GR003

908.400,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

0,00

0,00

Dividendos y Participacion en beneficios

0,00

0,00

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

0,00

0,00

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

0,00

0,00

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

0,00

0,00

GR012

Aportaciones de Capital

0,00

0,00

GR013

Asunción y cancelacion de deudas

0,00

0,00

GR014

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto

0,00

96.740,74

GR008

Adquisiciones con pago aplazado

0,00

0,00

GR008a

Arrendamiento financiero

0,00

0,00

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APPs)

0,00

0,00

GR010

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta
de otra Administracion Publica (3)

0,00

0,00

Prestamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GR019
GR020
GR021
GR99
Total

Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a
presupuesto
Consolidación de transferencias Con otras Administraciones
Públicas
Otros (1)
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

Observaciones

0,00

0,00

833.455,96

21.796,70

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo
presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. este apartado se incluiran, entre otros, si
existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes
Créditos
iniciales
Presupuesto
2014
1 GASTOS DE PERSONAL

Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)

Pagos
Líquidos (2)

3.797.957,54

3.799.907,54

2.304.361,64

1.167.635,05

72.830,17

222.222,84

222.222,84

157.405,19

94.971,40

0,00

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los
miembros de los órganos de gobierno

222.222,84

222.222,84

157.405,19

94.971,40

0,00

100.00 Retribuciones básicas

222.222,84

222.222,84

157.405,19

94.971,40

0,00

1.458.949,24

1.458.949,24

916.600,31

549.711,34

0,00

578.410,03

578.410,03

370.476,73

223.840,22

0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1

87.176,68

87.176,68

62.240,29

38.927,66

0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2

132.442,76

132.442,76

77.753,15

47.250,88

0,00

120.03 Sueldos del Grupo C1

124.201,54

124.201,54

85.925,14

52.062,05

0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2

173.855,87

173.855,87

100.598,25

59.191,73

0,00

120.05 Sueldos del Grupo E

15.357,16

15.357,16

10.969,40

6.581,64

0,00

120.06 Trienios

45.376,02

45.376,02

32.990,50

19.826,26

0,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo
100

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

100.01 Otras remuneraciones
101

Retribuciones básicas y otras remuneraciones del
personal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual
110

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de
personal eventual
110.00 Retribuciones básicas
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones

117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario
120 Retribuciones básicas

120.02 Sueldos del Grupo B

120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias

880.539,21

880.539,21

546.123,58

325.871,12

0,00

121.00 Complemento de destino

287.969,63

287.969,63

181.968,58

108.736,07

0,00

121.01 Complemento específico

566.603,22

566.603,22

349.970,32

208.429,07

0,00

25.966,36

25.966,36

14.184,68

8.705,98

0,00

121.03 Otros complementos
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
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124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral

1.179.582,16

1.179.582,16

805.412,18

482.354,75

1.795,90

934.603,06

934.603,06

672.609,03

403.024,22

1.795,90

130.00 Retribuciones básicas

409.974,60

409.974,60

333.520,35

202.781,59

0,00

130.01 Horas extraordinarias

11.226,00

11.226,00

8.157,49

5.836,85

0,00

130.02 Otras remuneraciones

513.402,46

513.402,46

330.931,19

194.405,78

1.795,90

244.979,10

244.979,10

132.803,15

79.330,53

0,00

26.790,00

26.790,00

31.749,98

17.230,50

0,00

26.790,00

26.790,00

31.749,98

17.230,50

0,00

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador

910.413,30

912.363,30

393.193,98

23.367,06

71.034,27

160 Cuotas sociales

890.913,30

890.913,30

376.148,90

6.321,98

68.435,35

881.913,30

881.913,30

370.159,16

332,24

67.717,11

9.000,00

9.000,00

5.989,74

5.989,74

718,24

19.500,00

21.450,00

17.045,08

17.045,08

2.598,92

7.000,00

8.950,00

7.067,25

7.067,25

0,00

10.000,00

10.000,00

9.977,83

9.977,83

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

2.598,92

3.109.471,56

3.576.457,06

2.118.821,59

2.004.579,38

226.041,65

134.173,46

145.086,31

66.038,34

63.879,64

8.303,57

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

15.663,71

15.663,71

1.055,26

1.055,26

1.446,52

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

44.000,00

51.202,05

32.588,29

32.588,29

0,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

10.000,00

11.271,44

4.009,13

3.678,73

1.103,99

204 Arrendamientos de material de transporte

17.204,00

17.204,00

530,47

530,47

2.177,70

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

29.205,75

31.645,11

16.499,84

16.076,34

1.815,00

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

18.000,00

18.000,00

11.355,35

9.950,55

1.760,36

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

293.859,00

519.703,58

187.081,02

154.073,22

15.782,64

130 Laboral Fijo

131 Laboral temporal
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento
150 Productividad
151 Gratificaciones
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16

160.00 Seguridad Social
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pensiones excepcionales
161.04

Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones
anticipadas

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social
162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

209 Cánones
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 Infraestructuras y bienes naturales

177.859,00

397.142,59

99.691,07

70.884,25

7.013,25

212 Edificios y otras construcciones

57.000,00

59.448,70

49.498,29

45.683,30

4.437,20

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

35.000,00

37.741,91

19.979,92

19.593,93

2.587,15

214 Elementos de transporte

12.000,00

12.644,38

13.763,38

13.763,38

716,54

215 Mobiliario

9.000,00

9.726,00

3.349,76

3.349,76

1.028,50

216 Equipos para procesos de información

3.000,00

3.000,00

798,60

798,60

0,00

2.629.279,10

2.859.507,17

1.838.170,68

1.762.260,65

201.620,27

21.048,00

21.836,29

12.952,96

12.372,95

817,13

12.000,00

12.293,94

8.298,42

7.718,41

817,13

4.548,00

5.042,35

2.518,74

2.518,74

0,00

219 Otro inmovilizado material
22 Material, suministros y otros
220 Material de oficina
220.00 Ordinario no inventariable
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
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4.500,00

4.500,00

2.135,80

2.135,80

0,00

667.961,12

672.004,66

505.639,70

502.652,84

34.097,04
19.745,27

496.577,12

496.577,12

384.358,44

382.646,01

221.01 Agua

34.000,00

34.000,00

28.653,37

28.653,37

0,00

221.02 Gas

39.000,00

39.000,00

35.243,36

34.678,50

3.957,96

221.03 Combustibles y carburantes

32.000,00

33.904,75

20.048,27

20.048,27

1.991,73

221.04 Vestuario

22.000,00

22.379,03

11.786,84

11.465,09

1.344,73

600,00

4.886,86

6.148,38

6.081,21

3.890,95

1.500,00

1.500,00

641,40

641,40

44,58

16.084,00

12.146,89

9.511,27

9.511,27

547,67

26.200,00

27.610,01

9.248,37

8.927,72

2.574,15

68.000,00

70.099,57

31.074,90

28.149,41

2.701,68

222.00 Servicios de Telecomunicaciones

58.000,00

59.499,26

21.480,43

19.082,18

1.826,72

222.01 Postales

10.000,00

10.600,31

9.594,47

9.067,23

874,96

221.05 Productos alimenticios
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
221.10 Productos de limpieza y aseo
221.11

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte

221.12

Suministros de material electrónico, eléctrico y de
telecomunicaciones

221.13 Manutención de animales
221.99 Otros suministros
222 Comunicaciones

222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes

5.100,00

5.100,00

4.626,97

4.626,97

380,00

42.770,00

42.770,00

33.210,15

32.120,03

540,02

2.000,00

2.000,00

517,90

517,90

0,00

225.00 Tributos estatales

1.000,00

1.000,00

321,90

321,90

0,00

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas

1.000,00

1.000,00

196,00

196,00

0,00

247.550,00

293.699,20

167.684,08

154.708,52

10.722,92

8.000,00

8.000,00

4.090,54

4.080,94

938,00

226.02 Publicidad y propaganda

10.000,00

10.000,00

6.483,18

6.040,32

121,00

226.03 Publicación en Diarios Oficiales

10.000,00

10.180,79

11.796,93

3.816,44

0,00

226.04 Jurídicos, contenciosos

25.000,00

30.778,95

16.306,08

15.339,23

0,00

3.102,37

224 Primas de seguros
225 Tributos

225.02 Tributos de las Entidades locales
226 Gastos diversos
226.01 Atenciones protocolarias y representativas

226.06 Reuniones, conferencias y cursos
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
226.09 Actividades culturales y deportivas
226.99 Otros gastos diversos
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Limpieza y aseo

84.500,00

85.017,10

23.865,03

22.013,15

110.050,00

149.722,36

105.142,32

103.418,44

6.561,55

1.574.849,98

1.751.997,45

1.082.464,02

1.027.112,03

152.361,48

326.031,05

389.687,09

238.271,05

234.268,25

29.214,25

7.067,00

227.01 Seguridad
227.02 Valoraciones y peritajes
227.04 Custodia, depósito y almacenaje
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales

23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 Dietas
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno

65.200,00

60.345,95

16.314,63

16.314,63

125.000,00

125.000,00

70.208,08

70.208,08

0,00

1.058.618,93

1.176.964,41

757.670,26

706.321,07

116.080,23

34.160,00

34.160,00

27.531,55

24.365,87

335,17

1.160,00

1.160,00

64,30

37,30

0,00

960,00

960,00

0,00

0,00

0,00

230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo
231 Locomoción
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno

200,00

200,00

64,30

37,30

0,00

11.500,00

11.500,00

8.051,08

4.912,40

335,17

1.500,00

1.500,00

570,18

389,68

20,59

10.000,00

10.000,00

7.480,90

4.522,72

314,58

21.500,00

21.500,00

19.416,17

19.416,17

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

30.584,13

30.459,13

5.871,06

231.10 Del personal directivo
231.20 Del personal no directivo
233 Otras indemnizaciones
24 Gastos de publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
25

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras
entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
3 GASTOS FINANCIEROS
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
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301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros
310 Intereses

60.000,00

60.000,00

28.156,21

28.156,21

5.871,06

60.000,00

60.000,00

28.156,21

28.156,21

5.871,06

5.000,00

5.000,00

2.427,92

2.302,92

0,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación
319

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329
33

Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta
del euro

De préstamos y otras operaciones financieras en moneda
distinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros
340 Intereses de depósitos
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros
352 Intereses de demora
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358

Intereses por operaciones de arrendamiento financiero
(leasing)

359 Otros gastos financieros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.000,00

5.000,00

2.427,92

2.302,92

0,00

354.361,78

370.445,05

173.064,54

163.457,60

3.221,67

87.169,79

98.678,81

51.558,40

51.558,40

0,00

40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423

A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10

Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros

423.20

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,
423.90 entidades públicas empresariales y otros organismos
públicos
43 A la Seguridad Social
44

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
Local
440 Subvenciones para fomento del empleo
441

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros

442

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

449

Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles
de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451

A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
Autónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
A sociedades mercantiles, entidades públicas
453 empresariales y otros organismos públicos
dependientes de las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10

Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros

453.20

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

Otras subvenciones a sociedades mercantiles,
453.90 entidades públicas empresariales y otros organismos
públicos dependientes de las Comunidades Autónomas
46 A Entidades Locales
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461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades

29.000,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

8.974,75

8.974,75

8.974,75

8.974,75

0,00

45.035,04

56.544,06

38.737,41

38.737,41

0,00

3.200,00

3.200,00

2.914,80

2.914,80

0,00

960,00

960,00

931,44

931,44

0,00

66.210,46

66.210,46

0,00

0,00

0,00

464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios
467 A Consorcios
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas
470 Subvenciones para fomento del empleo
471

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros

472

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores

479 Otras subvenciones a Empresas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

66.210,46

66.210,46

0,00

0,00

0,00

200.981,53

205.555,78

121.506,14

111.899,20

3.221,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.326.790,88

7.811.809,65

4.626.831,90

3.366.131,16

307.964,55

49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
50

Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria
500

Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. Es de cumplimentación
voluntaria.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo.

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación



Ejecución correspondiente al trimestre:

Tercero

Sector Administraciones Públicas:

Cumplida obligación

Acceso en modo consulta
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Desconexión de la Aplicación.

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2014/aspx/F0_Acceso.aspx
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Ejercicios
cerrados
Estimación
(A)
Derechos
Estimación
Reconocidos
(B) Derechos
Previsiones
Recaudación Recaudación Netos a 31- Desviación
Reconocidos
Observaciones
definitivas al
Liquida (2)
Liquida (2)
(B)/(A)-1
12-2014
Netos (2)
final de
ejercicio (1)
Ejercicio Corriente

INGRESOS

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3
4
5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8
9

Previsiones
iniciales

5.173.660,00

5.173.660,00

5.828.465,38

3.484.751,77

407.278,09

5.828.465,38

0,13

223.000,00

223.000,00

202.992,01

202.992,01

3.334,05

202.992,01

-0,09

Tasas y otros ingresos

1.092.634,47

1.269.989,27

990.368,20

500.230,39

128.874,79

990.368,20

-0,22

Transferencias corrientes

1.799.366,71

1.802.212,71

1.092.569,44

800.371,13

0,00

1.092.569,44

-0,39

85.500,00

85.500,00

98.339,41

98.339,41

1.986,92

98.339,41

0,15

4.000,00

4.000,00

6.010,00

6.010,00

0,00

6.010,00

0,50

322.399,00

806.193,34

0,00

0,00

25.070,90

0,00

-1,00

Activos financieros

0,00

3.396.125,55

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

Pasivos financieros

1.475.000,00

1.519.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

10.175.560,18

14.279.680,87

8.218.744,44

5.092.694,71

566.544,75

8.218.744,44

-2,92

Total Ingresos

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

GASTOS

Créditos
iniciales

(A)
Estimación
(B)
Créditos
Obligaciones
Pagos
definitivos al Reconocidas Liquidos (2)
final de
Netos (2)
ejercicio (1)

Estimación
Obligaciones
Reconocidas
Pagos
Netas a 31- Desviación Observaciones
Liquidos (2)
(B)/(A)-1
12-2014

1

Gastos de personal

3.797.957,54

3.799.907,54

2.304.361,64

1.167.635,05

72.830,17

2.500.019,57

-0,39

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.109.471,56

3.576.457,06

2.118.821,59

2.004.579,38

226.041,65

2.416.982,40

-0,41

3

Gastos financieros

65.000,00

65.000,00

30.584,13

30.459,13

5.871,06

30.584,13

-0,53

4

Transferencias corrientes

354.361,78

370.445,05

173.064,54

163.457,60

3.221,67

179.729,51

-0,53

5

Fondo de contingencia y Otros imprevistos

6

Inversiones reales

2.151.269,30

5.768.869,18

670.081,26

652.921,89

316.100,37

738.569,71

-0,88

7

Transferencias de capital

215.000,00

216.502,04

1.558,18

1.558,18

0,00

3.491,76

-0,99

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

Total Gastos

482.500,00

482.500,00

352.103,78

352.103,78

32.832,74

352.103,78

-0,27

10.175.560,18

14.279.680,87

5.650.575,12

4.372.715,01

656.897,66

6.221.480,86

-3,98

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2014/aspx/Economica.aspx

03/11/2014

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 3 - Ejercicio 2014

Página 1 de 5

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes
Previsiones
iniciales
Presupuesto
2014
1 IMPUESTOS DIRECTOS

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Previsiones
definitivas
al final de
ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

5.173.660,00

5.173.660,00

5.828.465,38

3.484.751,77

407.278,09

4.539.460,00

4.539.460,00

5.119.333,59

3.443.766,42

374.089,01

10 Impuesto sobre la Renta
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
101 Impuesto sobre Sociedades
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes
11 Impuestos sobre el capital
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
111 Impuesto sobre Patrimonio
112

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de
Naturaleza Rústica.

9.000,00

9.000,00

8.411,25

85,43

299,08

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de
113
Naturaleza Urbana.

3.480.000,00

3.480.000,00

3.939.440,40

2.480.010,35

145.017,04

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de
características especiales.

150.460,00

150.460,00

148.328,68

148.328,68

148.080,70

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

590.000,00

590.000,00

642.918,78

571.203,46

18.375,30

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de
116
Naturaleza Urbana

310.000,00

310.000,00

380.234,48

244.138,50

62.316,89

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas

634.200,00

634.200,00

709.131,79

40.985,35

33.189,08

130 Impuesto sobre Actividades Económicas

634.200,00

634.200,00

709.131,79

40.985,35

33.189,08

223.000,00

223.000,00

202.992,01

202.992,01

3.334,05

114

117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

16

Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la
Comunidad Autónoma
160 Sobre impuestos del Estado
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
171

Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades
Económicas

179

Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes
locales.

18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
21 Impuestos sobre el Valor Añadido
210 Impuesto sobre el Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
220.01 Impuesto sobre la cerveza
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos
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220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte
220.06 Impuesto sobre productos intermedios
220.07 Impuesto sobre la energía
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos
220.09 Exacción sobre la gasolina
Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la
26
Comunidad Autónoma.
260 Sobre impuestos del Estado
261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma
27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
270 Sobre impuestos de otros entes locales
28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

223.000,00

223.000,00

202.992,01

202.992,01

3.334,05

221.000,00

221.000,00

202.992,01

202.992,01

3.334,05

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)
292

Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en
Canarias (AIEM)

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)
294

Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación
(IPSI) de Ceuta y Melilla

295 Impuesto sobre primas de seguros
296

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados

299 Otros Impuestos indirectos

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1.092.634,47

1.269.989,27

990.368,20

500.230,39

128.874,79

380.000,00

380.000,00

409.684,53

20.431,13

29.031,68

380.000,00

380.000,00

409.684,53

20.431,13

29.031,68

25.520,00

25.520,00

8.791,31

8.149,21

48,02

12.000,00

12.000,00

5.348,82

4.929,67

0,00

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

13.520,00

13.520,00

3.442,49

3.219,54

48,02

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local

72.695,00

72.695,00

45.575,93

43.159,95

1.741,36

51.000,00

51.000,00

37.508,73

36.918,97

1.325,36

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

325 Tasa por expedición de documentos.

4.500,00

4.500,00

3.571,76

3.571,76

0,00

326 Tasa por retirada de vehículos.

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

13.195,00

13.195,00

4.495,44

2.669,22

416,00

236.600,00

236.600,00

235.407,82

215.625,98

51.099,14

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
300 Servicio de abastecimiento de agua
301 Servicio de alcantarillado
302 Servicio de recogida de basuras
303 Servicio de tratamiento de residuos
304 Canon de saneamiento
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.
31

Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter
social y preferente.
310 Servicios hospitalarios
311 Servicios asistenciales
312 Servicios educativos
313 Servicios deportivos

320 Licencias de caza y pesca
321 Licencias urbanísticas
322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
323 Tasas por otros servicios urbanísticos
324 Tasas sobre el juego

329
33

Otras tasas por la realización de actividades de competencia
local

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local
330 Tasa de estacionamiento de vehículos
331 Tasa por entrada de vehículos
332

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por
empresas explotadoras de servicios de suministros.

333

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por
empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas

24.000,00

24.000,00

22.207,30

20.300,80

456,59

160.000,00

160.000,00

163.122,50

145.247,16

49.423,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

377,92

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

32.000,00

32.000,00

48.819,54

48.819,54

0,00

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

16.300,00

16.300,00

1.258,48

1.258,48

840,85

278.018,00

278.018,00

172.631,31

128.397,36

0,00

342 Servicios educativos

195.518,00

195.518,00

120.087,80

77.348,80

0,00

343 Servicios deportivos

74.500,00

74.500,00

50.741,54

49.246,59

0,00

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas
336

Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal
del tráfico rodado.

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo

34 Precios públicos
340 Servicios hospitalarios
341 Servicios asistenciales

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.
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345 Servicio de transporte público urbano
349 Otros precios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la ejecución de obras

8.000,00

8.000,00

1.801,97

1.801,97

0,00

16.801,47

44.254,68

0,00

0,00

1.676,83

16.801,47

44.254,68

0,00

0,00

1.676,83

1.000,00

1.000,00

5.167,00

5.167,00

0,00

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios
36 Ventas
38 Reintegros de operaciones corrientes
380 Reintegro de avales
1.000,00

1.000,00

5.167,00

5.167,00

0,00

39 Otros ingresos

389 Otros reintegros de operaciones corrientes

82.000,00

231.901,59

113.110,30

79.299,76

45.277,76

391 Multas

43.000,00

43.000,00

45.929,59

26.872,37

15.963,64

0,00

391.00 Multas por infracciones urbanísticas
391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

23.176,03

23.176,03

0,00

391.90 Otras multas y sanciones

3.000,00

3.000,00

22.753,56

3.696,34

15.963,64

Recargos del periodo ejecutivo y por declaración
extemporánea sin requerimiento previo

2.000,00

2.000,00

1.195,23

666,24

198,26

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

392

Recargos por declaración extemporánea sin
392.00
requerimiento previo
392.10 Recargo ejecutivo
392.11 Recargo de apremio
393 Intereses de demora

2.000,00

2.000,00

1.195,23

666,24

198,26

29.000,00

29.000,00

33.731,61

25.653,68

451,18

394 Prestación personal
395 Prestación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización

0,00

118.430,35

0,00

0,00

13.513,55

396.00 Canon de urbanización

0,00

6.657,66

0,00

0,00

13.513,55

396.10 Cuotas de urbanización

0,00

111.772,69

0,00

0,00

0,00

397 Aprovechamientos urbanísticos
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
398 Indemnizaciones de seguros de no vida

5.000,00

5.000,00

594,67

594,67

0,00

399 Otros ingresos diversos

3.000,00

34.471,24

31.659,20

25.512,80

15.151,13

1.799.366,71

1.802.212,71

1.092.569,44

800.371,13

0,00

1.324.000,00

1.324.000,00

641.103,41

641.103,41

0,00

1.324.000,00

1.324.000,00

641.103,41

641.103,41

0,00

1.274.000,00

1.274.000,00

618.175,17

618.175,17

0,00

50.000,00

50.000,00

22.928,24

22.928,24

0,00

250.828,87

250.828,87

302.147,11

15.418,00

0,00

184.901,04

184.901,04

292.491,90

5.762,79

0,00

68.142,00

68.142,00

286.729,11

0,00

0,00

42.504,16

42.504,16

0,00

0,00

0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 De la Administración General de la Entidad Local.
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.
42 De la Administración del Estado.
420 De la Administración General del Estado.
420.00 Participación en los Tributos del Estado
420.10 Fondo Complementario de Financiación
420.20 Compensación por beneficios fiscales
420.90

Otras transferencias corrientes de la Administración
General del Estado.

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.
422 De fundaciones estatales.
423

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado
423.90

De otras sociedades mercantiles estatales, entidades
públicas empresariales y organismos públicos

43 De la Seguridad Social.
44

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local.
440 De entes públicos
441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas
450

De la Administración General de las Comunidades
Autónomas
450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma
450.01 Otras transferencias incondicionadas
Transferencias corrientes en cumplimiento de
450.02 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.
Transferencias corrientes en cumplimiento de
450.30 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Educación.
Transferencias corrientes en cumplimiento de
450.50 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en
materia de Empleo y Desarrollo local.
450.60

Otras transferencias corrientes en cumplimiento de
convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
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450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración
General de la Comunidad Autónoma.

74.254,88

74.254,88

5.762,79

5.762,79

0,00

De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
451
Autónomas.

65.927,83

65.927,83

9.655,21

9.655,21

0,00

224.537,84

227.383,84

149.318,92

143.849,72

0,00

167.532,84

170.378,84

144.037,75

138.568,55

0,00

57.005,00

57.005,00

5.281,17

5.281,17

0,00

85.500,00

85.500,00

98.339,41

98.339,41

1.986,92

0,00

0,00

0,97

0,97

0,00

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas
De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y
453 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas.
46 De Entidades Locales
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos
462 De Ayuntamientos
463 De Mancomunidades
464 De Áreas Metropolitanas
465 De Comarcas
466 De Entidades que agrupen Municipios
467 De Consorcios
468 De Entidades locales Menores
47 De Empresas privadas
48 De familias e instituciones sin fines de lucro
49 Del exterior
490 Del Fondo Social Europeo
491 Del Fondo de Desarrollo Regional
492 Del Fondo de Cohesión
493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
495 Del FEOGA-Orientación
496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
497 Otras transferencias de la Unión Europea.
499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.
5 INGRESOS PATRIMONIALES
50 Intereses de títulos y valores
500 Del Estado
501 De Organismos Autónomos y agencias.
504

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos

505 De Comunidades Autónomas
506 De Entidades locales
507 De empresas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A Organismos Autónomos y agencias.
514

A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y
otros organismos públicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro
52 Intereses de depósitos

0,00

0,00

0,97

0,97

0,00

80.000,00

80.000,00

98.338,44

98.338,44

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

1.986,92

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

1.986,92

53 Dividendos y participación beneficios
531 De Organismos Autónomos y agencias.
534

De Sociedades mercantiles, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.
534.00

De sociedades y entidades dependientes de las
entidades locales

534.10

De sociedades y entidades no dependientes de las
entidades locales

537 De empresas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles
541 Arrendamientos de fincas urbanas
542 Arrendamientos de fincas rústicas
544 Censos
549 Otras rentas de bienes inmuebles
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica
De concesiones administrativas con contraprestación no
551
periódica
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de explotaciones forestales
554.10 Fondo de mejora de montes
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación
559 Otras concesiones y aprovechamientos
59 Otros ingresos patrimoniales
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591 Beneficios por realización de inversiones financieras
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero
599 Otros ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES

8.374.161,18

8.554.361,98

8.212.734,44

5.086.684,71

541.473,85

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. Es de cumplimentación
voluntaria.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
La disposición final de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ha suprimido el apartado art 167.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
establecía que las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podían presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo.

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación
3º Trimestre Ejercicio 2014

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero con vigencia en el ejercicio 2014?
SI
NO
Fecha aprobación del Pleno :

(dd/mm/yyyy)

Fecha aprobación Órgano tutela :

(dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :
Fecha inicio Plan :

(dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan :

(dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2014 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado
Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) :

(en €)

Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) :

(en €)

Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes :

%

Observaciones de la Intervención:
En fecha 30 de junio de por Decreto de la Alcaldía se aprobó la liquidación del presupuesto del año 2013. En este decreto y en el informe de
intervención que consta en el expediente se constata el incumplimiento de la regla del gasto. Este incumplimiento conlleva la obligación de aprobar
un Plan Económico Financiero. El Ayuntamiento ya ha solicitado a la Diputación de Barcelona soporte técnico para la elaboración de dicho plan




Situación de la entrega: Cumplida obligación
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de
Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad
09-08-213-AA-000 Sant Fruitós de Bages

Ingreso
no financiero
8.218.744,44

Gasto
no financiero

Ajustes
propia Entidad

5.869.377,08

Ajustes por
operaciones internas

21.796,70

Capac./Nec.
Financ. Entidad
0,00

2.371.164,06

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

2.371.164,06

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades
que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local



Situación de la entrega: Cumplida obligación
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva al final del período
Entidad

Deuda a corto
plazo

Emisiones de
deuda

Operaciones
con
Entidades de
crédito

Factoring sin
recurso

Avales ejecutados reintegrados

Otras
operaciones
de crédito

Con Administraciones Públicas
(FFPP)

Total Deuda viva
al final del
período

09-08-213-AA-000 Sant Fruitós
de Bages

0,00

0,00

2.326.870,81

0,00

0,00

879.664,72

0,00

3.206.535,53

Total Corporación Local

0,00

0,00

2.326.870,81

0,00

0,00

879.664,72

0,00

3.206.535,53

Nivel Deuda Viva

3.206.535,53

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:



Situación de la entrega: Cumplida obligación
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2014
Entidad Local: 09-08-213-AA-000

Sant Fruitós de Bages

(14045)

Anexo B2: Informacion para la aplicación de la regla del Gasto.

Importes en euros.
Concepto
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos

Liquidacion Ejercicio 2013

Presupuesto
inicial 2014

Estimación Liquidación
2014

10.255.872,49

9.628.060,18

9.693.060,18

187.056,00

-912.400,00

-6.010,00

0,00

-4.000,00

-6.010,00

0,00

0,00

0,00

(+/-) Ejecución de Avales

0,00

0,00

0,00

(+) Aportaciones de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

0,00

0,00

0,00

(+/-) Arrendamiento financiero

0,00

0,00

0,00

(+) Préstamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-908.400,00

0,00

(2)
AJUSTES Calculo empleos no financieros
según el SEC
(-) Enajenación de terrenos y demás
inversiones reales
(+/-) Inversiones realizadas por
cuenta de la Corporación Local (6)

(+/-) Asunción y cancelación de
deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio
pendientes de aplicar al presupuesto
(+/-) Pagos a socios privados
realizados en el marco de las Asociaciones
público privadas

(-) Mecanismo extraordinario de pago
proveedores 2012
(-) Inversiones realizadas por la
Corporación local por cuenta de otra
Administración Pública (7)
(+/-) Ajuste por grado de ejecución
del gasto

0,00

0,00

0,00

10.442.928,49

8.715.660,18

9.687.050,18

0,00

0,00

0,00

-553.548,30

-553.548,30

-553.548,30

-737,35

-737,35

-737,35

0,00

0,00

0,00

Comunidad Autonoma

-339.875,24

-339.875,24

-339.875,24

Diputaciones

(+/-) Otros (Especificar) (5)
Empleos no financieros terminos SEC
excepto intereses de la deuda
(-) Pagos por transferencias (y otras
operaciones internas) a otras entidades que
integran la Corporacion Local (3)
(+/-) Gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o
de otras Administraciones públicas
Unión Europea
Estado

-122.589,13

-122.589,13

-122.589,13

Otras Administraciones Publicas

-90.346,58

-90.346,58

-90.346,58

(-) Transferencias por fondos de los
sistemas de financiacion (4)
Total de Gasto computable del ejercicio

0,00

0,00

0,00

9.889.380,19

8.162.111,88

9.133.501,88

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

0

Observaciones

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)
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Id fila

Breve descripción
del cambio normativo

Importe
Incr(+)/dismin(-) en
Presupuesto inicial 2014

Importe
Incr(+)/dismin(-) en
Presupuesto actualizado 2014

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

Norma(s) que
cambian

Aplicación
económica

Página 2 de 2

Observaciones

0

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila

Descripción inversión financieramente sostenible

Aplicación
económica

Grupo de Programa
de gasto

Estimación de
Obligaciones
Reconocidas Netas
en el ejercicio

Observaciones

(1) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y
otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
(2) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma, y las que realizan
los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
(4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion del ajuste.
(5) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
(6) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la
Corporación local.
(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda
comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las
obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2014/aspx/AnexoB2Informaci... 03/11/2014

