AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 19/2014 ( 1213.03.019 ) DE LA SESSIÓ EXTDRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
23 DE DESEMBRE DE 2014

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:59 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió extraordinària de
l’Ajuntament , els senyors/es regidors/es
al marge ressenyats, sota la presidència
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les següents
sessions : ordinària de 10 de
1764/2014
desembre de 2014.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats
per l’Alcaldia des de la darrera sessió
46/2014
plenària.
3. Donar compte dels acords de la Junta
de Govern les següents sessions: 1
1748/2014
de desembre de 2014 (ordinària).
4. Informació de les regidories
CI
DE
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
5. Prorroga del termini per l’elaboració
de
l’ordenança
d’administració
1006/2014
electrònica i transparència, accés a la
informació i reutilització
6. Aprovació del pla econòmic financer
1062/2014
2014
7. Adopció de mesures municipals
sobre adaptació de convenis i
instruments de cooperació subscrits
entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament a la disposició addicional
1191/2014
9ª de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL)
8. Modificació de les dates de
celebració de la Junta de Govern
1618/2014
Local per l’any 2015
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Aprovació de text refós de la
modificació puntual dels sistemes
d’espais lliures i d’equipaments del
6112,07,001/13
Pla general d’ordenació urbana de
Sant Fruitós de Bages, a Pineda de
Bages i a Torroella de Baix

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

3

00:00:29

3

00:00:47

5

00:22:45

6

00:33:08

6

00:37:53

8

00:39:05

10

00:44:09

14

00:46:46

15

00:47:46
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
10. Aprovació de la minuta de conveni de
col·laboració
amb
el
Consell
Comarcal del Bages per al servei de
transport escolar no obligatori, curs
2014/2015
11. Atorgament de subvenció nominativa
a l’associació “Memorial Eduard
Casajoana” de les subvencions
rebudes de la Diputació de Barcelona
2014
PRECS I PREGUNTES

1465/2014

16

01:09:47

1607/2014

17

01:35:14

No consten

19

-

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions : ordinària de 10 de
desembre de 2014. (ex. 1764/2014)
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. (ex. 46/2014)
número
2014-0797

data
10/12/14

expedient

títol

1701/2014

Aprovació de la concertació d’una operació de
préstec per import de de 264.842,78 € pel
finançament de l’actuació “Projecte d’urbanització
anticipada UA15a Camí del Cementiri”
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2014-07981

10/12/14

1701/2014

2014-0799

11/12/14

1549/2014

2014-0800

11/12/14

1814/2014

2014-0801

11/12/14

1800/2014

2014-0802

11/12/14

1756/2014

2014-0803

11/12/14

1785/2014

2014-0804

11/12/14

18/2013

2014-0805

11/12/14

1755/2014

2014-0806

11/12/14

1830/2014

2014-0807

11/12/14

1784/2014

2014-0808

2014-0809

2014-0810

1

11/12/14

16/12/14

16/12/14

15884/2014

Aprovació de la concertació d’una operació de
préstec per import de de 264.842,78 € pel
finançament de l’actuació “Projecte d’urbanització
anticipada UA15a Camí del Cementiri”
Aprovació de la factura i certificació derivada del
contracte dels treballs per les obres de protecció
de l’estructura del Cobert de la Màquina de Batre
situada a la plaça Onze de setembre
Reconeixement de trienni a un funcionari
Nomenament com a funcionari en pràctiques,
com a caporal, per superació procés selectiu
Aprovació de conveni relatiu a obres de
construcció d'una illeta a la via pública
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
de la llar d’infants "Les Oliveres" corresponent al
mes de desembre 2014
Aprovació del Protocol sobre l’aplicació del
rescabalament del cost final efectiu de l’aplicació
del pla d’integració personal subrogat de la
concessió de la gestió de la residencia d'avis
Contractació d’una treballadora familiar per
substitució de les titulars per gaudiment del
permís retribuït d’assumptes propis.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 15 de desembre de 2014
Llistat per el cobrament del servei de
teleassistència mes de desembre
Termini d’audiència als interessats per
interposició de recurs de reposició contra acord
Junta de Govern Local de 3.12.14 d’aprovació de
les bases de la borsa de treballs per agents de
policia local.

1811/2014

Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la Corporació i
l’assignació mensual als grups municipals, mes
d’octubre 2014

1860/2014

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/87

Aquest decret ha estat anul.lat per haver-se enviat al llibre de decrets dues vegades.
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2014-0811

16/12/14

1810

2014-0812

16/12/14

1831/2014

2014-0813

16/12/14

1840/2014

2014-0814

17/12/14

1847/2014

Aprovació del reconeixement i obligacions i
ordenació corresponent als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals del mes de desembre
2014
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de l’habilitat tresorer
i el reconeixement de les obligacions resultants
del període comprès entre les mesos d’octubre i
novembre de 2014
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de l’alcalde i el
reconeixement de les obligacions resultants del
període comprès entre les mesos de setembre,
octubre i novembre de 2014
Nomenament com a Caporal en comissió serveis
d’un agent de la policia local de Sant Fruitós de
Bages, durant absència del titular.

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: 1
de desembre de 2014 (ex. 1748/2014).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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4. Informació de les regidories

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Pròrroga del termini per l’elaboració de l’ordenança d’administració
electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització (ex.
1006/2014).
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària núm.
11/2014 de data 9 de juliol de 2014 va prendre el següent acord número 5:
“Ordenança administració electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització:
inici de l’expedient i constitució de comissió d’estudi.
Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la necessitat d’aprovar una ordenança
municipal d'administració electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització.
Atès que la materialització d’aquesta proposta requereix la tramitació d’un expedient, de
conformitat amb els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i
cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte d’ordenança, per tal que
posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient per la redacció d’una ordenança d'administració electrònica i
transparència, accés a la informació i reutilització de Sant Fruitós de Bages.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança
d'administració electrònica i transparència, accés a la informació i reutilització de Sant
Fruitós de Bages, que estarà integrada per les següents persones:
2

- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde , que actuarà com a President, o regidor
en qui delegui.
- Sra. Manoli Martín i Rey, en representació del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós, o
regidor en qui delegui
- Sr. Tomás Casero García, en representació del grup municipal PSC, o regidor en qui
delegui
- Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent fent Poble.
- Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU.

2

Qui en cas d’empat a les votacions ostentarà vot de qualitat
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- Sra. Gemma Bau Puig, interventora municipal.
- Sra. Anna Cura Subirana, tècnica mig arxivera.
- Sr. Jordi Martinez Saez, tècnic informàtic.
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
Secretari :
- el de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte d’ordenança, per a
la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de 31 de desembre de 2014.
Quart. Declarar que:
-

-

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

Segon. Vist que d’acord amb la disposició final novena de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el títol
preliminar, el títol II i el títol III de la mateixa han entrat en vigor en data 10 de
desembre de 2014, si bé els òrgans de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals
disposen d’un termini de dos anys, que finalitza el 10 de desembre de 2015, per
adaptar-se a les obligacions contingudes a la llei.
Tercer. Tenint en compte l’anterior, i vist el gran volum d’expedients gestionats en
aquest Ajuntament, es considera adient ampliar el termini fixat per a l’elaboració de
l’ordenança d’administració electrònica i transparència, accés a la informació i
reutilització per part de la comissió d’estudi.
S’ACORDA :
Primer. Ampliar el termini atorgat a la comissió d’estudi creada per a l’elaboració de
l’ordenança d’administració electrònica i transparència, accés a la informació i
reutilització pel lliurament del projecte d’ordenança fins el 31 de març de 2015.
Segon. Declarar que:
-

-

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

6. Aprovació del pla econòmic financer 2014 (ex. 1062/2014).
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2014, aprovat definitivament pel Ple de la
Corporació en data 6 de març de 2014, es va constatar un incompliment de l’estabilitat
pressupostària (capacitat/necesitat de finançament) prevista a l’article 3 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(en endavant LOEPSF). Consta a l’expedient l’informe d’intervenció indicatiu d’aquesta
circumstància.
En la liquidació del pressupost 2013, aprovada en data 30 de juny d’enguany, es va
constatar un incompliment de la regla de la despesa, previst a la LOEPSF, tal i com
consta en l’informe d’intervenció que forma part de l’expedient.
Segon.- L’article 21 de la LOEPSF disposa:
“Article 21.- Pla Econòmic Financer:
En cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute
pública o de la regla de la despesa, l’Administració incomplidora formularà un Pla
Econòmic Financer que permeti l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o
de la regla de la despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article. (…)”

Atès els incompliments indicats i el que estableix l’article 21 LOEPSF aquest
Ajuntament va sol.licitar assistència a la Diputació de Barcelona per la redacció d’un
Pla Econòmic Financer per tal de donar compliment a la normativa indicada.
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En data 2 de desembre d’enguany la Diputació de Barcelona ha fet entrega del Pla
Econonòmic Financer que permetrà a l’Ajuntament donar compliment a l’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i el nivel d’endeutament i deute públic local,
previst a la LOEPSF.
La previsió s’ha elaborat, per part de la Diputació, buscant assolir els equilibris
adequats dins l’exercici 2014, període que compren la previsió. Les previsions es
sustenten en dos tipus de criteris:
-

Criteris tècnics objectius, en base a comportaments econòmics esperats del
sector i/o Ajuntament.
Mesures de gestió que suposen posibles decisions de l’equip de govern, i que
aporten els recursos necessaris per obtener els equilibris desitjables.

El Pla Econòmic Financer preveu l’Ajuntament presenti capacitat i de finançament i
compliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2014.
Consta a l’expedient l’informe d’intervenció on es constata que el Pla Econòmic
Financer proposat és conforme al que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en
relació amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de
conformitat amb el que disposa el citat article.
Tercer.- L’article 24.3 de la LOEPSF estableix que és competència del Ple de la
Corporació l’aprovació dels Plans Econòmics Financers.
Es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament en els termes que consten
en document annex i que es considera part integrant d’aquest Acord
Segon.- Acordar la tramesa del Pla Econòmic Financer aprovat pel Ple a l’òrgan de
tutela financera de la Generalitat de Catalunya I al Mnisteri d’Economia i Hisenda, de
conformitat amb el que estableix l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la LOEPSF.
Tercer.- Ordenar la publicació de l’aprovació del Pla Econòmic Financer al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’anuncis i a la web municipal.
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Quart. Declarar que:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 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: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

7. Adopció de mesures municipals sobre adaptació de convenis i
instruments de cooperació subscrits entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament a la disposició addicional 9ª de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL) (ex. 1191/2014).
Primer. En data 30 de juliol de 2014 es va emetre Decret d’Alcaldia numero 507, amb
el següent contingut:
“Mesures municipals sobre adaptació de convenis i instruments de cooperació subscrits
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament a la disposició addicional novena de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local.
La disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, apartat 1, disposa:
“Disposición adicional novena Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios
municipales
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1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades
Autónomas con toda clase de Entidades Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de
financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias
delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a
lo previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse
adaptado quedarán sin efecto.”
El Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, estableix, quant a la Generalitat de Catalunya el
procediment d’adaptació.
És d’interès municipal garantir la correcta adaptació dels instruments que fixin relacions
interadministratives de cooperació i vetllar perquè l’Ajuntament no es vegi privat de cap
dels serveis delegats o diferents dels propis o delegats per raó de la no adaptació en
temps i forma; motiu pel qual es prenen les mesures disposades en aquest decret.
DECRETO
PRIMER. Constituir la Comissió Tècnica de Seguiment de l’Adaptació de Convenis amb
la Generalitat, amb les funcions inherents a la seva denominació i que vetllarà perquè
l’Ajuntament no es vegi privat de cap dels serveis delegats o diferents dels propis o
delegats per raó de la no adaptació en temps i forma dels instruments de cooperació
amb la Generalitat; integrada per:
President: el secretari municipal, qui actuarà com a instructor.
Vocal: la interventora municipal.
Secretària: la lletrada municipal.
En serà gestor administratiu dels procediments el funcionari Rafael Garcia Sánchez.
SEGON. Ordenar als instructors municipals que traslladaran a la lletrada municipal:
U. Abans del dia 15 de setembre de 2014, còpia de tots els convenis i altres instruments
de cooperació dels quals siguin responsables per raó dels serveis o competències que
gestionen i que es trobin afectats per la disposició addicional novena citada.
Dos. En el termini d’un dia, còpia de qualsevol notificació que rebin sobre els
procediments d’adaptació.
TERCER. Disposar que la Comissió elevarà a l’alcalde com a data màxima el 15
d’octubre de 2014 un informe on es recullin les necessitats d’adaptació dels instruments
de cooperació, s’indiqui l’estat de tramitació dels procediment d’adaptació que s’hagin
iniciat i es constati l’efecte que pot suposar la manca d’adaptació, així com també tots
aquells aspectes que la Comissió consideri adients relacionats amb el seu objecte.
QUART. Establir que l’adaptació dels convenis s’atribueix a l’òrgan instructor
corresponent, si bé les seves actuacions seran validades en tot cas per la Comissió.
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CINQUE. Notificar aquest acte a tots els instructors municipals i als membres de la
Comissió constituïda.
SISÈ. Declarar que:
-

-

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

Segon. En data 10 d’octubre de 2014 es va elevar a l’Alcalde, en compliment del
decret transcrit a l’expositiu anterior, informe emès per la comissió tècnica de
seguiment pel mateix nomenada, en el qual es proposava adreçar oficis als
Departaments
d’Ensenyament,
Salut
i
Benestar
Social
sol·licitant
renovació/modificació dels convenis subscrits amb els mateixos per tal d’incloure en
el clausulat dels mateixos la següent clàusula de garantia, d’acord amb la DA 9a de
la LRSAL, en relació amb l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
“Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la
Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos a
la clàusula/annex ***/corresponent d’acord amb el procediment de justificació i
avaluació que es detallen al mateix conveni.
Formalitzat per ambdues parts el dictamen d’avaluació, dins el primer semestre de
l’exercici en curs, la Generalitat de Catalunya té dos mesos per efectuar els
corresponents pagaments.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el pagament, l’ens local ha
de requerir formalment a la Generalitat de Catalunya perquè ho faci efectiu en el
termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà
comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes l’allò previst a l’article
57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la
realització de pagaments, previ mutu acord exprés de les parts.”
Tercer. Aquests oficis varen ser tramesos als departaments corresponents en data
16 d’octubre de 2014, sense que a data d’avui s’hagi rebut per part dels mateixos
resposta favorable a la subscripció de nous convenis que incloguin aquesta
clàusula de garantia.
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PROPOSTA PART DISPOSITIVA
Primer. Indicar als Departaments d'Ensenyament, Benestar Social i Salut de la
Generalitat de Catalunya que, malgrat ja ha estat reclamat per aquest Ajuntament i
fins a la data actual aquest no ha obtingut resposta oficial respecte a la seva
sol·licitud de modificació o subscripció de nou conveni, segons el cas, amb inclusió
de la clàusula de garantia de les obligacions financeres i compromisos de pagament
consistent en l'autorització a l'Administració general de l'Estat a aplicar retencions
en les transferències que els corresponguin per aplicació del seu sistema de
finançament, esmentada a la part expositiva.
Segon. Indicar als Departaments esmentats que la prestació dels serveis en
qüestió, respon a l'exercici de competències delegades per part de la Generalitat de
Catalunya, i que, a aquest efecte, per part dels corresponents Departaments
s'haurien de dur a terme les actuacions necessàries per aprovar de forma expressa
aquesta delegació, ja que en altre cas s’estaria incomplint la legalitat.
Tercer. Declarar que:
-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
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8. Modificació de les dates de celebració de la Junta de Govern Local per
l’any 2015 (ex. 1618/2014).
Primer. El Ple municipal, en sessió de data 12 de novembre de 2014, va aprovar el
calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col.legiats de l’ajuntament per l’any
2015, que incloïa les sessions de la Junta de Govern Local, Comissions informatives i
Ple.
Segon. Vist que el dia 5 de gener de 2015 és un dilluns i que el dia següent és la
Festitivat de Reis, es considera oportú traslladar la sessió corresponent a la Junta de
Govern Local fixada pel dia 5 de gener al dimecres, 7 de gener de 2015.
Tercer. Vist l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
ACORDS :
Primer. Modificar el calendari de sessions de la Junta de Govern Local del mes de
gener de 2015, traslladant la sessió del dilluns 5 al dimecres 7 de gener, a la mateixa
hora.
Segon. Comunicar el present acord als portaveus dels grups municipals, als efectes de
l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Tercer. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
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
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___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Aprovació de text refós de la modificació puntual dels sistemes d’espais
lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós
de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix (ex. 6112,07,001/13).
Sobre l’aprovació Text refós de la modificació puntual dels sistemes d’espais
lliures i d’equipaments del Pla General d’ordenació a Pineda de Bages i Torroella
de Baix.
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , a la seva sessió
del dia 2 d’octubre de 2014, ha pres un acord que presenta la part dispositiva següent:
“Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
-1 Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre la modificació de Modificació puntual dels sistemes d'espais lliures i
d'equipaments del Pla general d'ordenació a la Pineda de Bages i Torroella de Baix, de
Sant Fruitós de Bages, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que s’incorporin les
prescripcions següents:
1.1 Cal, pel que fa a l’àmbit situat a la urbanització de Pineda de Bages,
incrementar els sòls destinats a sistemes de cessió obligatòria i gratuïta, ja
sigui per a destinar-los a més espais lliures o a equipaments, en funció de
les necessitats de sòl públic amb qualsevol d’aquesta destinació en la
totalitat de la urbanització de Pineda, les quals hauran d’estar degudament
justificades.
1.2 Cal aportar en aquest mateix àmbit una proposta d’ordenació que justifiqui
l’edificabilitat proposada i els diferents usos admesos en els equipaments
privats, i concreti la ubicació dels sistemes de cessió, tenint en compte les
preexistències de l’entorn, tot valorant la possibilitat de delimitat un Polígon
d'actuació urbanística de gestió directa.
1.3 Cal incorporar les prescripcions referides a la Modificació puntual que es
deriven de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre, de data 25 de setembre de 2014 (...)”
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Atès que s’ha redactat el corresponent Text refós, donant compliment a les
prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 2 d’octubre de
2014.
Atès l’informe 40/2014 del secretari i de l’arquitecte municipals sobre el text refós.
ACORD.
Primer. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i
d’equipaments del Pla general d’ordenació a Pineda de Bages i Torroella de Baix.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat del text refós de la modificació puntual a la
Comissió Territorial d’urbanisme a la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 ( 5 CIU )
Abstencions : CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

10. Aprovació de la minuta de conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Bages per al servei de transport escolar no obligatori, curs
2014/2015 (ex. 1465/2014).
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

11. Atorgament de subvenció nominativa a l’associació “Memorial Eduard
Casajoana” de les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona
2014 (ex. 1607/2014).

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. 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: 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
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Tercer. Atès que al Ple de l’ajuntament en sessió 8.10.2014, va aprovar només la
consignació nominativa al pressupost 2014 d’una subvenció inicial de 2.700,00 €, per
manca d’una major disponibilitat pressupostària:
Partida
Import___
32.335.48903
2.700,00 €

Concepte

Subvenció extraordinària XX Festival Internacional
de Música Clàssica 2014.

Quart. Atès que en mes de desembre es existeix la possibilitat de generar nou crèdit a
partir de partides sobrants del pressupost 2014 per tal de completar la subvenció fins
als 4.700,00 € atorgats per la Diputació, i que segons el conveni subscrit amb
l’ajuntament calia traspassar a l’entitat organitzadora.
Cinquè. Atès que l’Associació Memorial Eduard Casajoana va presentar memòria
justificativa el dia 10-09-2015 (RE2014-3347) i que amb les despeses acreditades
degudament és pot donar per justificat la subvenció total de l’any 2014, per un total de
13.700,00 € (9000,00 € del conveni i 4.700,00 € de la subvenció extraordinària
derivada de la subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona).
Sisè. 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.
Setè. Vist l’informe del tècnic de cultura obrant a l’expedient 1607/2014.
Per tot l’exposat les regidories de cultura i esports, proposen al Ple, previ dictamen
favorable de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’Associació cultural
memorial Eduard Casajoana per import de 2.000,00 € 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: 2.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
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32.335.48903 de l’exercici 2014 (subvenció extraordinària XX Festival Internacional de
Música Clàssica 2014).
Segon. Donar per justificada aquesta subvenció conforme a la memòria justificativa
presentada per l’Associació Memorial Eduard Casajoana el dia 10.09.2014 (registre
d’entrada 2014-3347).
Tercer. Aprovar el reconeixement i ordenar el pagament de l’import total de 2.000,00
€.
Quart. Notificar el present acord a l’entitat beneficiària 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

PRECS I PREGUNTES
No consten
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple, essent les 22:35 hores del dia 23 de desembre de 2014

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