AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 2/2015 ( 1213.03.002 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
11 DE FEBRER DE 2015

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:03 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.
La interventora assisteix a la sessió
fins al final del debat del punt 6 de
l’ordre del dia.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat.
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
Interventora : Sra. Gemma Bau Puig
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ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de la
sessió ordinària de 14 de
gener de 2015
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: 30 de
desembre de 2014 (
extraordinària i urgent ) i 7 i
19 de gener de 2015 (
ordinàries )
4. Donar compte de l’informe
d’avaluació
de
les
obligacions
trimestrals
(quart trimestre 2014) de
subministrament
d’informació de les entitats
locals.
5. Informació de les regidories
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
6. Aprovació del pressupost
municipal per l’exercici
2015
7. Aprovació
inicial
de
l’ordenança d’administració
electrònica i transparència,
accés a la informació i
reutilització.
8. Deixar
sense
efectes
l’acord del Ple celebrat en
sessió 26-02-2014 relatiu a
la declaració de serveis
públics
essencials
i
prioritaris, i aprovar una
nova declaració.

4

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00:30

4

00:00:41

9

01:09:02

10

01:24:44

-

10

01:25:56

1495/2014

11

01:27:57

1006/2014

40

03:23:26

1876/2014

64

03:25:35

EXPEDIENT

PÀGINA

10/2015

2/2015

1922/2014
1915/2014
46/2015

91/2015
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9. Modificació d’estatuts del
Consorci
Localret
per
adaptar-los a la LRSAL.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Ordenança municipal sobre
simplificació administrativa
en matèria d’intervenció
urbanística i d’activitats :
inici de l’expedient
i
constitució de comissió
d’estudi
11. Modificació dels estatuts
del Consorci del Bages per
a la gestió de residus per
adaptació a la Llei 15/2014
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Reglament
de
l’arxiu
municipal : inici d’expedient
per
modificació
d’un
reglament
13. Aprovació definitiva del
Reglament
d’ús
i
funcionament
de
la
Biblioteca
municipal,
incorporant parcialment els
suggeriments aportats per
la Gerència del Servei de
Biblioteques de la Diputació
de Barcelona.
PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
SOBREVINGUT 1. Proposta de

214/2015

66

03:28:25

156/2015

72

03:29:40

203/2015

74

03:30:47

127/2015

77

03:31:53

1026/2014

79

03:34:08

No consten

110

234/2015

110

03:35:00

234/2015

111

03:37:47

nomenament director de Ràdio
Sant Fruitós.
SOBREVINGUT 2. Reglament de

ràdio Sant Fruitós: inici de
l’expedient i constitució de la
comissió d’estudi.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 14 de gener de 2015 ( exp.
10/2015 )
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 ( exp. 2/2015 )

2015-0008

9/1/15

767/2014

2015-0009

9/1/15

625/2014

2015-0010

9/1/15

10/2015

2015-0011

9/1/15

32/2015

2015-0012

9/1/15

399/2014

2015-0013

13/1/15

1136/2014

2015-00141

13/1/15

1579/2014

Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria de veïnatges 2014 (
AAVV Les Brucardes )
Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria d’esports ( AEE Paidos )
Convocatòria de la sessió ordinària del ple pel dia
14 de gener de 2015
Pròrroga del pressupost 2014 a l'exercici 2015 : als
efectes de la pròrroga
Contracte menor pel servei d’inspecció i control del
contracte de gestió del servei públic de recollida de
residus municipals i neteja viària al municipi de Sant
Fruitós
Requeriment previ a l'adjudicació dels armaris
mòbils compactes per a la biblioteca municipal.
Cessament com a funcionària interina de la Tècnic
auxiliar de Joventut substituta, per finalització
campanya de Nadal i Reis de l'Àrea de Joventut.

1

En aquest llibre de Decrets s’ha produït un error material, en el present decret núm. 2015-0014, de 13 de
gener de 2015, a l’haver-se inclòs en el decret documents que corresponen a un altre expedient ( pàgines
3 a 7 ), per la qual cosa no es traspassen al llibre de decrets imprès.
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2

2015-0015

13/1/15

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència ls
membres de la Corporació i l’assignació mensual
als grups municipals ( desembre 2014 ) i portaveus
dels grups municipals segon semestre 2014.

24/2015

2015-00163

13/1/15

24/2015

2015-0017

13/1/15

1924/2014

2015-0018

13/1/15

48/2015

2015-0019

13/1/15

11/2015

2015-0020

13/1/15

55/2015

2015-00214

14/1/15

52/2015

2015-0022

14/1/15

58/2015

2015-00235

14/1/15

24/2015

2015-0024

16/1/15

37/2015

2015-0025

16/1/15

52/2015

2015-0026

16/1/15

1747/2014

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència ls
membres de la Corporació i l’assignació mensual
als grups municipals ( desembre 2014 ) i portaveus
dels grups municipals segon semestre 2014.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris de
la Llar d’infantes "Les Oliveres" , gener 2015
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern
Local de data 15-09-2014, mantenint la reducció
jornada amb la corresponent reducció de
retribucions fins 31-01-2015, per motius familiars.
Cessió de dades del padró municipal d’habitants a la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya
Creació de la Comissió de Coordinació d'Inversions
Municipals ( CCIM )
Habilitació accidental com a Tresorera municipal de
la Sra. XXX, durant el període en que el Tresorer
titular es trobi en situació de comissió de serveis en
una altra administració.
Renúncia del Sr. XXX, que ocupa el lloc de treball
de Tresorer, amb data d'efectes del dia 14-01-2015.
Correcció dels decrets núm. 2015-0015 i 2015-0016,
d'indemnitzacions per assistència a membres
electes
Aprovació del padró d’usuaris per el cobrament per
la taxa per la prestació del servei de teleassistència
mes de gener 2015
Adscripció en comissió de serveis de la Sra. XXX,
per ocupar el lloc de treball de Tresorer fins a la
reincorporació del titular.
Participació en la convocatòria del catàleg de

2

Aquest decret s’anul.la al mancar-li signatures.
Aquest decret s’anul.la al manca-li signatures.
4
En aquest llibre de Decrets s’ha produït un error material, en el present decret núm. 2015-0021, de 14 de
gener de 2015, al rebutjar la seva signatura el Secretari, en raó al seu contingut, un cop ja s’havia enviat
al llibre de Decrets, per la qual cosa aquest decret s’anul.la i es substitueix pel 2015-0025, de 16 de gener
de 2015.
5
Aquest decret corregeix els decrets núm. 2015-0015 i 21015-0016, de 13.1.15, que es van anul.lar.
3
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serveis de la Diputació 2015 i tramesa de sol.licituds
de concertació (I)
Aprovació del Pla de seguretat i seguretat de les
obres d'arranjament del pas inferior del Torrent de
Graner i tram camí lateral Riu d'Or, creuament amb
la Crta N-141-c
Prendre coneixement i assumir l’informe tècnic
sobre l’avanç del PDUA, en el tràmit d'audiència
prèvia ajuntament.
Resolució de recurs de reposició
Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 19/01/2015
Signatures autoritzades per disposar dels fons
municipals
Resposta a sol·licitud amb pluralitat de pretensions
formulada per Francesc Pratginestós Boté en relació
a la rotonda a executar al punt quilomètric 2,9 de la
carretera C16c
Aprovació de conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per l'establiment d'un punt
d'orientació jurídica municipal
Reconeixement de triennis a una treballadora
Participació en la convocatòria del catàleg de
serveis de la Diputació 2015 i tramesa de sol.licituds
de concertació ( II )
Convocatòria als membres del Consell Ciutadà de
centres de culte, pel dia 5 de febrer de 2015.
Renúncia a la plaça d’agent de policia local
Justificació i ordenació de pagaments ( Beques
Esportives 2014 )

2015-0027

16/1/15

1490/2014

2015-0028

16/1/15

221/2014

2015-00296

16/1/15

1128/2013

2015-0030

16/1/15

46/2015

2015-0031

18/1/15

64/2015

2015-0032

18/1/15

1248/2014

2015-0033

19/1/15

34/2015

2015-0034

19/1/15

41/2015

2015-0035

20/1/15

1747/2014

2015-0036

20/1/15

74/2015

2015-0037

22/1/15

95/2015

2015-0038

22/1/15

1061/2014

2015-0039

22/1/15

100/2015

Sol·licitud de bestreta d’un treballador

2015-0040

22/1/15

1767/2014

Reclamació de danys a mobiliari urbà ocasionats
per accident de trànsit (informe tècnic d’accident de
trànsit número 49)

2015-0041

23/1/15

97/2015

Nomenament interí d’un agent de Policia Local,
durant el període en que dura el procés selectiu de
provisió
lloc
de
treball
per
mobilitat
interadministrativa.

2015-0042

23/1/15

1299/2014

Requeriment de presentació de la documentació

6

Aquest decret s’anomena erròniament com a “proposta de decret”.
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2015-0043

23/1/15

65/2015

2015-0044

24/1/15

63/2015

2015-0045

26/1/15

112/2015

2015-0046

27/1/15

111/2015

2015-0047

27/1/15

1006/2014

2015-0048

27/1/15

866/2013

2015-0049

27/1/15

11/2015

2015-0050

27/1/15

110/2015

2015-0051

27/1/15

117/2015

2015-0052

27/1/15

107/2015

2015-0053

27/1/15

106/2015

2015-0054

27/1/15

133/2015

2015-0055

27/1/15

332/2014

2015-0056

28/1/15

116/2015

2015-0057
2015-0058

29/1/15
29/1/15

145/2015
146/2015

preceptiva, prèvia a l’adjudicació del contracte mixt
pel subministrament i instal·lació d’una caldera de
biomassa al pavelló
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei d'atenció domiciliària, mes de
desembre 2014
Incoació de procediment sancionador , amb efectes
de proposta de resolució, a titular de ramat de
bestiar
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació
de
pagaments
corresponents a
l’expedient núm. 112/2015 de
RELACIÓ DE
FACTURES núm. O/2014/95
Compareixença, tramesa d'expedient administratiu i
citació a termini a interessats en recurs contenciós
administratiu núm. 445/2014 (JCA 16)
Convocatòria de la comissió estudi per l’elaboració
de l’ordenança d’administració electrònica i
transparència, accés a la informació i reutilització
Modificació de l'annex d'equips instructors (3, 20 i
22) respecte a la gestió d'ocupacions de la via
pública i coordinació d'actes en espais públics
Cessió de dades del padró municipal d’habitants a
l’IES Gerbert d’Aurillac
Contracte d’arrendament d’un vehicle amb destí a la
Brigada municipal, per un termini de dos mesos, i la
despesa que se’n deriva.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/96
Nomenament interí per programa per suport a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria
Nomenament interí per programa per suport a l’àrea
d’Intervenció i Contractació
Resposta a l'escrit presentat per un agent de la
Policia Local dirigit al Sr. Alcalde.
Convocatòria de la comissió per a la implantació de
la fibra òptica al municipi, pel dia 3 de febrer de
2015
Aprovació de la despesa corresponent a la nòmina
del mes de gener de 2015.
Reconeixement d’un trienni
Reconeixement d’un trienni
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2015-0059

29/1/15

1741/2015

2015-0060

29/1/15

136/2015

2015-0061

29/1/15

118/2015

2015-0062

30/1/15

866/2013

2015-0063

30/1/15

135/2015

2015-0064

30/1/15

102/2015

2015-0065

30/1/15

134/2015

2015-0066

2/2/15

116/2015

2015-0067

2/2/15

1747/2014

2015-0068

2/2/15

143/2015

2015-0069

2/2/15

157/2015

2015-0070

3/2/15

188/2015

2015-0071

3/2/15

1747/2014

2015-0072

3/2/15

1685/2015

Sobre la urbanització del sector Quatre Finques,
subsector 2 : requeriment i suspensió de les obres
Sol·licitud per part dels representants sindicals del
personal laboral i funcionari en relació a la
devolució de la part proporcional de la paga extra
de Nadal de l’exercici 2012, segons LGPE 2015.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 2 de febrer de 2015
Modificació i refosa del quadre de responsables en
la tramitació d'expedients (equips 7, 8, 9, 10, 15 i
37)
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del Servei de Teleassistència, mes de
febrer
Incoar expedients sancionadors d’infraccions de
trànsit de les remeses de la Diputació núm.
15000749 i 15002896.
Aplicació de la via de constrenyiment pel cobrament
d eles quotes d’urbanització impagades a l Junta de
Compensació del Pla parcial de delimitació del
sector industrial Carretera de Berga II i tramesa a
l’ORGTper a la seva aplicació.
Regularització de la nòmina del mes de Gener de
2015.
Sol·licitud de recurs del Catàleg de Serveis de la
Diputació de Barcelona (III)
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 5 de
febrer de 2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Promoció del Territori de 5 de febrer
de 2015
Convocatòria de la sessió urgent de la Comissió
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel dia
5 de febrer de 2015
Sol·licitud de recurs del Catàleg de Serveis de la
Diputació de Barcelona (IV)
Requeriment de presentació de la documentació
prèvia a l’adjudicació de les obres de Gir a
l’esquerra a la rotonda de la carretera N141C i B451 i reordenació del sentit dels carrers Josep
Boixaderas i Jaume Galobart a Torruella de Baix i el
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2015-0073

3/2/15

202/2015

2015-0074

4/2/15

1808/2014

2015-0075

4/2/15

191/2015

Projecte d'urbanització anticipada UA15a Camí del
cementiri
Advertiment a l'empresa sobre la manca de llicència
per a la realització de les obres de desplegament de
la fibra òptica al municipi
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres
de reposició i reforma de les instal•lacions
d’enllumenat públic al polígon industrial Carretera de
Berga I subsector 2.
Nomenament dels tècnics municipals per portar a
terme la direcció facultativa de les obres d'ampliació
de la residencia fins a l'adjudicació del contracte
derivat de la tramitació de l'expedient núm.
191/2015

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: 30 de desembre de 2014 ( extraordinària i urgent ) i 7 i 19 de
gener de 2015 ( ordinàries ) ( exp. 1922/2014, 1915/2014 i 46/2015 )
Es posposa la donació de compte únicament de l’acta de la Junta de Govern Local
corresponent a la sessió de 19 de gener de 2015.
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. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(quart trimestre 2014) de subministrament d’informació de les entitats
locals. ( exp. 91/2015 )
En data 30 de gener de 2015 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 de compliment 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

5. Informació de les regidories.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
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CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
6. Aprovació del pressupost municipal per l’exercici 2015
1495/2014 )

( exp.

Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats
locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats
municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat ).
Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la
mateixa, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils
amb capital social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen
el contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats de
despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran l’adaptació de
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada
entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals d’actuació,
inversions i l’estat de previsió i moviments del deute, així com el procediment
d’elaboració i aprovació de dit Pressupost.
En aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada
Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, que regula la estructura dels pressupostos de les entitats locals,
modificada recentment per l’Ordre HAP/415/2014, de 14 de març i la Instrucció de
Comptabilitat para la Administració Local aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal per a l’exercici
econòmic 2015.
Vista la memòria de l’Alcaldia sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2015,
que inclou els estats de despeses i els estats d’ingressos.
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2015, així com
l’informe emès per l’Interventora municipal.
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
Pàgina 11 de 168
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)

s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals; i la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.
Vistos els article 90.1 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, el 126 de
Reial Decret Legislatiu 781/86, text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local; l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya; i l’article 26 del Reglament del personal al servei de Les
entitats locals, de 30 de juliol de 1990, els quals exigeixen que anualment i mitjançant
el pressupost s’aprovin les plantilles del personal municipal.
El Ple, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals,
ACORDA :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per a l’exercici econòmic del 2015, en la forma que s’expressa al resum per
capítols següent:
ESTAT DE DESPESES
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Despeses de personal ....................................... 3.797.957,54 €
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis ....................... 3.092.457,11 €
Capítol 3. Despeses financeres ............................................... 68.000,00 €
Capítol 4. Transferències corrents ......................................... 440.237,55 €
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos................................10.000,00€
B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals ................................................... 2.100.941,24 €
Capítol 7. Transferències de capital ................................................. 0,00 €
Capítol 9. Passius financers .................................................... 520.000,00 €
TOTAL DESPESES .......................................................... 10.029.593,44 €
ESTAT D’INGRESSOS
A ) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Impostos directes................................................. 4.822.732,39 €
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Capítol 2. Impostos indirectes ................................................. 100.000,00 €
Capítol 3. Taxes i altres ingressos ...................................... 2.638.252,64 €
Capítol 4. Subvencions corrents ......................................... 2.001.172,95 €
Capítol 5. Ingressos patrimonials ............................................. 91.194,86 €
B ) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Venda d’inversions reals .................................................. 0,00 €
Capítol 7. Transferències de capital ......................................... 70.000,00 €
Capítol 9. Passius financers ................................................... 306.210,60 €
TOTAL INGRESSOS ........................................................ 10.029.593,44 €
SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost 2015.
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2015 que
forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa.
Annex 1 : Plantilla de personal
PLANTILLA DE PERSONAL 2015
Nombre
Grup
/
Total
Subgrup
Places
FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari/a
Interventor/a
Vicesecretari/a
Escala d'administració
general
Tresorer/a
T.M. de Gestió
Administratiu/ves
Auxiliar administratiu/va
Agutzil
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
T.S. Lletrat/da

A1
A1
A2

1
1
1

A2
A2
C1
C2
E

1
1
11
3
1

A1

1

Vacants

1
2
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T.S. Arquitecte
T.M. Informàtic/a
T.M. Contractació
T.M. Recursos Humans
T.M. Arquitecte
T.S. Enginyer/a
T.M. Arxiver/a
T.M. Insertor/a laboral
Tècnic/a
Auxiliar
de
Biblioteca
Auxiliar de biblioteca
Subescala
serveis
especials
Sargent
Caporal
Agent
Vigilant

A1
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A2

2
1
1
1
2
1
1
1

1

C1
C2

3
2

3
2

C1
C2
C2
E

1
3
11
1

1
2
3

Tècnic/a Mig Cultura
Professor/a Llar d' infants
Educador/a Llar d' infants
Delinenat/a
Tècnic/a Informador/a PIJ
Auxiliar administratiu/va
Aux. adm. Atenció entitats i
comerç
Auxiliar biblioteca
Cap de colla manteniment
cap de colla parcs i jardins
Oficial 1ª Brigada d'obres
Oficial 1ª Jardineria
Oficial 1ª Manteniment viari
Subaltern/a
Subaltern/a especial
Oficial 2ª Brigada d'obres
Oficial
2ª
instalacions
esportives
Personal neteja
Treballador/a familiar

A2
A2
C1
C1
C1
C2

1
2
12
1
1
3

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E

1
1
1
1
3
1
1
2
1
7

E
E
E

1
5
2

1

1

PERSONAL LABORAL

6

2

3

2
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Treballador/a Social
Educador/a Social

A2
A2

1
1

1

QUART.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí
Oficial de la Província i al taulell d’anuncis municipal l’acord d’aprovació inicial del
pressupost per a l’exercici econòmic 2015, les bases d’execució i la plantilla de
personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que, si durant
el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà aprovat
definitivament.
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2015, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i així mateix, es traslladarà còpia del pressupost a
l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Annex 1. INFORME D’INTERVENCIÓ
Ple de data 11 de febrer de 2015

ASSUMPTE: Aprovació inicial del Projecte de Pressupost General 2015
Expedient: 1495/2014
Informe d’intervenció núm. 10 /2015

Na Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en
compliment de les funcions reservades del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relatives a la
fiscalització pel que fa relació al projecte de pressupost general 2015, te el deure
d’emetre el següent informe:
FETS:
PRIMER- La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 162 al 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 22.2 e) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
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— Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre
HAP/415/2014, de 14 de març.
— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— Els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.
— L’article 4.1 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional.
— Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
— El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2015.
SEGON- El pressupost general que es proposa aprovar està integrat pel pressupost
únic de l’Ajuntament sent el seu import de 10.029.593,44 Euros.
TERCER- El projecte de pressupost s’ha format sense dèficit, d’acord amb l’article
165.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART- Al projecte de Pressupost General s’incorpora la documentació legalment
exigible, de conformitat amb allò que estableix l’article 165 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i els articles 166 i 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 16 del Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva aplicació a les Entitats Locals.
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El pressupost de l’Entitat Local format pel Sr. Alcalde-President, al qual s’uneix la
documentació següent:
— Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost
actualment en vigor.
— Estat de despeses i estat d’ingressos.
— Bases d’execució del pressupost.
— Liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 2013, i avançament del
2014, referit, almenys, a sis mesos.
— Annex de personal de l’Entitat Local, en què es relacionin i valorin els llocs
de treball existents en aquesta, de manera que es doni l’oportuna correlació
amb els crèdits per a personal inclosos en el pressupost.
— Annex d’inversions a realitzar en l’exercici, subscrit pel President i
degudament codificat.
— Annex de l’Estat del Deute.
— Informe econòmic i financer, en què s’exposin les bases utilitzades per a
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles
i les despeses de funcionament dels serveis i l’anivellament del Pressupost.
— Informe d’avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
L’expedient per tant, consta dels documents assenyalats als articles 164, 166 i 168 del
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, excepte de l’annex
d’inversions quadriennal (programa plurianual d’inversions), document que s’hauria
d’haver previst en aquest i en exercicis passats i pel que s’aconsella la seva previsió
en el futur.
CINQUÈ- L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, ha modificat l’Odre EHA/3565/2008,
que aprova l’estructura dels pressupostos de l’entitat local per tal de poder disposar
d’una informació pressupostària més detallada i més ajustada al que disposa la Llei
reguladora de Bases de Règim Local. Aquesta modificació ha comportat que algunes
aplicacions pressupostàries canviïn de programa. El pressupost que es presenta per la
seva aprovació s’adequa aquesta nova estructura pressupostària.
També és d’aplicació per primera vegada al pressupost 2015 la nova instrucció de
comptabilitat local aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
SISÈ- Respecte els ingressos, cal tenir en compte que s’ha fet una previsió ajustada
consignant uns crèdits que s’aproximen molt als drets reconeguts que es preveu
liquidar durant l’exercici. En el cas de l’IBI, la consignació prevista s’ha reduït atenent a
la revisió de valors cadastrals operada al nucli de la població i que té efectes a partir
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del dia 1 de gener de 2015. Concretament es considera que mantenint el mateix tipus
impositiu de l’IBI hi haurà una reducció dels drets nets reconeguts de 313.321,90€. En
relació a l’IAE, analitzada l’evolució dels drets nets reconeguts i recaptació efectiva
dels últims anys, s’ha mantingut en la mateixa quantitat que l’exercici anterior la
previsió d’ingressos per aquest concepte. Un factor rellevant per la part dels ingressos,
és l’apartat referent a les plusvàlues, que han tingut un fort increment els anys
anteriors, però que degut a la seva volatilitat es ponderen ajustadament, reduint-los
respecte els exercici anteriors. Respecte del capítol 2 d’ingressos (ICIO) cal considerar
que es tracta d’un ingrés molt volàtil i que tot i que l’exercici 2014 hi ha hagut uns drets
reconeguts que podríem considerar excepcionals, un criteri de prudència però fa que
s’hagi reduït la consignació respecte l’exercici anterior. Existeix a més la possibilitat
que algun subjecte passiu sol.liciti la devolució de l’impost en aquells casos en que
finalment l’obra per la qual es va atorgar llicència urbanística no s’acabi executant i per
tant no es doni el fet imposable de l’impost, fet que obligaria a l’Ajuntament a procedir
a la seva devolució.
Respecte del capítol 3, l’equip de govern ha previst una evolució dels ingressos en
sintonia amb el que s’ha fet esment anteriorment. Indicar que des de l’exercici 2014,
degut a que Aigües de Manresa passa a ser mitjà propi de l’Ajuntament, ha
desaparegut del pressupost d’ingressos i despeses les aplicacions que fan referència
al subministrament d’aigua potable i del clavegueram. Destaca del C3 les quotes
urbanístiques i CE de “La Serreta” que suposen el 60% de la primera fase. Del capítol
4 i respecte de les transferències de la PMTE (PIE), indicar que s’ha fet una previsió a
l’alça d’acord amb la informació del Ministeri d’Economia i Hisenda (MEH) respecte
dels avançaments a compte que es realitzaran durant l’exercici. No obstant s’ha de
deduir d’aquests imports el retorn de les PIE negatives dels exercicis en que la PIE ha
resultat negativa (2008 i 2009). Es preveu també una liquidació negativa de la PIE
corresponent a l’any 2012, si bé el seu retorn no es preveu que es faci efectiu fins l’1
de gener de 2016. . Respecte del Fons de Cooperació Local (FCL), hi ha hagut una
important reducció els últims anys degut a la situació financera de la Generalitat de
Catalunya. No es preveu cap subvenció de capital de la Generalitat de Catalunya atès
que el PUOSC per inversions inicialment programat va quedar suspès. Únicament es
preveuen dues subvencions de capital de la Diputació de Barcelona.
Finalment respecte del capítol 5, indicar que s’han previst uns ingressos procedents
d’interessos bancaris iguals als previstos al pressupost inicial per l’exercici 2014. Tot i
la recaptació durant l’exercici 2014 ha estat molt superior als crèdit inicials, es manté,
per un criteri de prudència, en el pressupost 2015 el mateix import dels crèdits inicials
2014 atesa l’important reducció dels tipus aplicats als excedents de tresoreria que
l’Ajuntament té col.locats en dipòsits a diferents entitats bancàries.
SETÈ- Respecte les despeses ordinàries cal incidir sobre el fort pes que suposa el
capítol 1, que condiciona el pressupost de despeses. Des de la Regidoria de RRHH
s’ha fet arribar a aquesta Intervenció els crèdits necessaris per fer front a les
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obligacions d’aquest capítol per l’exercici 2014, al mateix temps que l’annex de
personal amb la seva valoració econòmica. S’ha de tenir en compte que en el
pressupost 2014 va desaparèixer del pressupost de despeses de capítol 1, tota la
despesa associada a la Residència de la Gent Gran, pel que la previsió de crèdits en
el capítol 1 del pressupost de despeses s’ha de considerar molt elevada. Actualment el
percentatge que suposa el capítol 1 respecte el global de la despesa és del 38%. La
forta pressió que suposa aquest capítol en el pressupost de l’Ajuntament, pot provocar
tensions en el conjunt de la despesa. Les accions per reequilibrar els pressupostos
futurs, en consonància a la situació econòmica haurien d’apuntar als següents punts
(tots ells complementaris):
• Incrementant els recursos ordinaris (el IBI seria l’impost més efectiu, encara
que no exclusiu, ja que proporciona uns ingressos força estables i segurs, donat que
l’Ajuntament pot establir lliurement el tipus dins el màxims que preveu el RDL 2/2004
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. A mes s’ha de tenir en
compte el baix tipus impositiu establert en el municipi en comparació amb altres
municipis equiparables i l’ample marge que estableix la normativa anterior). La
unificació dels valors cadastrals del nucli urbà amb efectes a 1.01.2015 suposarà una
reducció en més de 313.000€ del què es preveu recaptar d’IBI. Aquesta mesura no ha
anat acompanyada d’un augment dels tipus impositius. Caldrà plantejar-se l’augment
de tipus impositius en els propers exercicis si es vol continuar amb el nivell de despesa
actual.
• Contenció de les despeses en les aplicacions del capítol 2 i 4 que permeten
l’assumpció de despeses discrecionals, és a dir, aquelles que no estan condicionades
ni son d’imprescindible imputació pel correcte funcionament de l’Ajuntament.
• Mesures de reducció de la despesa del capítol 1 mes enllà del que estableix la
Llei de Pressupostos de l’Estat.
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2015 indica en el seu article 20.Dos que “En el año 2015, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo”. I l’article 21 de la mateixa Llei indica
“A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá en el sector público delimitado en el
artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán
por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y
décima septima, respectivament, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del
Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de
ejercicios anteriores o de plazas de militares de tropa y Marineria profesional
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necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Diposición Adicional décima cuarta.
(...)”
Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al
nombrameniento de personal estatutàrio temporal o de funcionarios interinos salvo en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringuiran a los sectores, funciones y categorials profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos escenciales.”
Per tant, d’acord amb el que s’ha indicat no es podrà nomenar ni contractar nou
personal durant l’exercici 2015, a menys que es donin les circumstàncies excepcionals
d’urgència i prioritat que s’indica a la LLPE per l’exercici 2015 (i que caldrà acreditar i
justificar) o que afectin a serveis públics escencials.
En el pressupost de l’exercici 2014, s’ha contemplat dins el capítol 1 la devolució
parcial de la paga extraordinària de desembre de 2012 suprimida als empleats públics
pel RDL 20/2012, de 13 de juliol, per un import global de 62.497,62€. La Disposició
Adicional 12ena de la Llei d36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2015 (que en el seu apartat U té caràcter bàsic) reconeix a les
diferents Administracions Públiques la possibilitat de l’abonament parcialment la paga
extraordinària suprimida l’any 2012.
Aquest abonament està condicionat al
compliment al compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. La inclusió de les partides corresponents a la
devolució parcial de la paga extraordinària de desembre de 2012 als empleats de la
corporació s’ha fet sense augmentar el Capítol 1.
El capítol 4 de subvencions, té un increment a l’alça, degut a la previsió de
l’atorgament de noves subvencions nominatives al pressupost i especialment, degut a
les compensacions a l’empresa concessionària de la residència d’avis i centre de dia
previstes en el contracte signat. Fins l’any 2013 l’Ajuntament gestionava de forma
directa aquest servei. A partir de 1 de gener de 2014 aquest servei es presta de forma
indirecta mitjançant la concessió a un tercer. Es preveu en el contracte la compensació
de la diferència de sous als treballadors subrogats i l’abonament de la diferència de
tarifes pels usuaris preexistents en el moment de l’inici de la concessió (aquest últim
cas només durant el període d’implementació). Aquesta intervenció entén que les
quantitats a abonar a l’empresa concessionària haurien de sortir del que fins l’exercici
2013 l’ajuntament abonava al personal de la residència que tenia al seu càrrec.
VUITÈ- L’article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, regula l’anomenat “Fons de Contingència” per atendre
necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment
aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l’exercici.
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Aquest fons de contingència, d’acord amb la nova Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març, que modifica l’estructura pressupostària de les Entitats locals, ha d’integrar-se a
partir d’ara en el Capitol 5 de despeses (i no el Capítol 2 com estava en l’exercici
anterior). En el pressupost que finalment ha presentat l’equip de govern s’ha previst
una dotació de 10.000,00 Euros, inferior a la de l’exercici anterior, (18.000,00 Euros).
NOVÈ- En el capítol d’inversions es destaca, pel seu import, el projecte d’urbanització
de la UA16 La Serreta i el projecte d’obres ordinàries al Polígon Industrial La Serreta.
El finançament d’aquesta actuació vindrà per quotes urbanístiques en el primer cas i
per contribucions especials en el segon cas, excepte el percentatge que en un i altre
cas, correspongui assumir a l’Ajuntament.
També s’ha consignat una aplicació del pressupost d’inversions per la realització
d’obres avançades d’urbanització del C. Barcelona, segons dades facilitades des dels
serveis tècnics i regidories afectades. Indicar la problemàtica que es pot derivar
d’avançar actuacions que no son competència directe de l’Ajuntament sinó de Juntes
urbanitzadores i en que l’Ajuntament avança la despesa. Això pot comportar que
l’Ajuntament avanci aquesta inversió i que no se l’hi compensi per la inversió realitzada
davant la manca de desenvolupament dels polígons i de liquidació de quotes.
S’adverteix que les obres d’urbanització anticipada (a diferència de l’ocupació directe)
no comporten afectació registral. En qualsevol cas, esmentar que abans de l’execució
de l’obra s’haurà d’assegurar el finançament de les inversions amb finançament
afectat.
Existeixen també dues inversions cofinançades per la Diputació de Barcelona, la
reparació del Cobert de la Màquina del Batre (la subvenció s’incorporarà de l’exercici
2014) i la renovació i millora de la climatització de la Casa Consistorial.
Es preveuen al projecte pressupost de 2015 altres inversions, de caràcter reiteratiu en
cada pressupost, que es preveu que siguin finançades amb endeutament.
Concretament són l’adequació de camins, carrers i reasfaltament de vials
(cofinançament amb préstec i subvenció) i les inversions en enllumenat per import de
30.000€. Al parer d’aquesta intervenció aquestes actuacions que es reprodueixen en
cada pressupost i que per tant són inversions que es fan anualment no haurien de
finançar-se amb endeutament sinó amb recursos ordinaris o, si s’escau, amb
subvencions.
En l’esborrany del pressupost 2015 presentat inicialment per la regidoria d’Hisenda a
aquesta intervenció es preveien un gran nombre d’inversions i una transferència de
capital per valor d’un milió d’euros al concessionari de la residència i centre de dia. La
majoria d’aquestes actuacions es finançaven amb operacions de crèdit. El volum
d’endeutament a concertar en aquesta previsió inicial, sumat al préstec concertat el
passat mes de desembre (264.842,78€) per l’actuació d’obres avançades del Camí del
Cementiri, més l’operació de préstec a concertar per la construcció d’una rotonda a la
Pàgina 21 de 168
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)

Ctra. C16c (actuació provinent de l’exercici 2014 que s’ha incorporat a l’exercici 2015),
comportaven una previsió d’endeutament en un sol any per un import superior als
2.000.000€. Aquest volum d’endeutament comportava un estalvi net negatiu en
l’exercici en que hagués de realitzar-se la primera amortització d’aquests préstecs
(exercici 2016). Conseqüentment s’hauria hagut d’aprovar un Pla de Sanejament, atès
que amb els ingressos corrents no s’hauria pogut fer front a la despesa corrent i
amortització de préstecs concertats. És per això que en el pressupost que es presenta
per la seva aprovació s’ha reduït considerablement les inversions i no s’ha previst la
transferència de capital al concessionari de la residència i centre de dia.
Respecte a l’obligació derivada del contracte d’obra i de gestió del servei de residència
i centre de dia, és necessari indicar que l’Ajuntament haurà de fer front al 50% del cost
de la construcció del nou equipament, fins al màxim d’un 1.000.000€. Tot i que no es
disposa encara de cap pla de treball, és provable que durant aquest exercici 2015
s’executi en la seva totalitat o en gran part. Vist el que s’ha exposat en les línies
precedents i atès el romanent líquid de tresoreria de caràcter positiu amb que es
preveu tancar l’exercici 2014, l’obligació derivada del contracte s’incorporaria
mitjançant una modificació del pressupost i es finançaria amb romanent líquid de
tresoreria. Aquesta modificació del pressupost requerirà acord plenari i només podrà
realitzar-se una vegada liquidat l’exercici 2014. Existeix l’inconvenient que
possiblement l’Ajuntament hagi de fer front al pagament de certificacions sense que
hagi pogut encara incorporar els romanents indicats, fet que pot donar lloc a
l’incompliment del termini de pagament a proveïdors previst per llei. Aquesta
incorporació de romanents, per una actuació única i excepcional (transferència de
capital al concessionari pel pagament de la residència i centre de dia) podrà fer-se
previ seguiment estricte de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de març,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Disposició Adicional 6ena de la
mateixa norma (prorrogada pel RDL 17/2014).
DESÈ- Com s’ha fet esment en el punt QUART, també s’acompanya a dit expedient
l’informe sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal i com determina
el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària i la Llei Orgànica
2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En aquest
punt assenyalar que el Pressupost presenta estalvi net positiu (inferior als exercicis
anteriors), assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i endeutament.
ONZÈ- Es manté en les Bases d’Execució del pressupost les dues bestretes de caixa
fixa previstes en el pressupost per l’exercici 2014. Una bestreta de caixa fixa a favor de
l’Alcalde, limitada als crèdits disponibles en les aplicacions corresponents a dietes,
locomoció i atencions protocol·làries d’Alcaldia. Es manté l’habilitació com a mitjà de
pagament una targeta de dèbit amb els mateixos límits mensuals que l’exercici anterior
(500,00 Euros i un servei teletac, pagament automàtic de peatges, al cotxe d’Alcaldia
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amb un límit mensual de 100,00 Euros). Es manté també la bestreta de caixa fixa del
tresorer.
DOTZÈ- En quan al procediment, d’acord amb l’article 169 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, els expedients hauran d’ésser aprovats
inicialment, per majoria simple, pel Ple de l'Ajuntament i s'hauran d'exposar al públic
durant quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions i si
durant el període esmentat no s’han presentat reclamacions, el pressupost inicial
quedarà aprovat definitivament, en cas contrari, haurà de resoldre el Ple en el termini
d’un mes a comptar de l’acabament de l’exposició al públic.
Aquesta intervenció no proposa l’expedient del pressupost 2015 sinó que emet informe
de fiscalització del mateix. .
CONCLUSIONS:
En conseqüència, exposades les observacions en els punts QUART, SISÈ, SETÈ,
VUITÈ i NOVÈ del present informe i d’acord amb les dades que es desprèn de
l’expedient de pressupost general, s’informa de conformitat respecte de l’anivellament
formal del mateix.
Sant Fruitós de Bages, 2 de febrer de 2015
L’Interventora Municipal
Gemma Bau Puig
Signat electronicament
Annex 2. INFORME D’INTERVENCIÓ (11/2015) D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT
DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA7
Amb motiu de l'aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l’article
16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva Aplicació a les Entitats Locals, emeto el següent
INFORME
7

De conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb
caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
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PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la
normativa europea, i de conformitat amb allò que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la
situació d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix
l’article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, la variació
de la despesa computable no pot superar la taxa de referència de creixement del
Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola. S’entén per despesa
computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa
finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d’altres Administracions i les
transferències vinculades als sistemes de finançament. El Ministeri d’Economia i
Competitivitat publicarà la taxa de referència per al càlcul de la regla de despesa, de
conformitat amb l’article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute
públic.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 de la LOEPSF són
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa.
Així mateix, l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEFP,
estableix l’obligació per part de les Corporacions Locals de subministrar la següent
informació abans del 31 de gener de cada any:
“a) Els pressupostos aprovats i els estats financers de tots els subjectes i entitats
compresos a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions previstes
realitzar en l’exercici i en els tres següents, amb la corresponent proposta de
finançament i els estats de previsió de moviment i situació del deute.
b) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
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c) L'informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l'objectiu d’estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute.
d) La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l'article 7.”
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària,
en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que 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, modificada per l’Odre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que la modifica.
TERCER. Tal com estableix l’article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva Aplicació a les Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus
organismes i entitats dependents.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos
en l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els
ajustaments realitzats sobre la base de les dades dels capítols de l’1 al 9 dels estats
de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons
el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals.
L’interventor comprovarà que els usos no financers no superen la taxa de
referència del producte interior brut, una vegada descomptats els interessos del deute,
les transferències finalistes d’administracions i les transferències vinculades als
sistemes de finançament.
L’interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i
futurs dins dels límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb allò que estableix la
normativa europea i la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
QUART. Respecte a la REGLA DE LA DESPESA:
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L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, va modificar
l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que 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. Davant les dificultats
d’interpretació de la mateixa en data 24 de novembre de 2014 el COSITAL va efectuar
consulta al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques que ha resolt el següent
(Núm reg. Sortida 000002081_1400005877 de 5 de desembre de 2014):
“Considerando lo expuesto, esta Subdirección General entiende que la
valoración (de la regla del gasto) se deberá realitzar con motivo del informe trimestral a
la ejecución del pressupuesto, estimando el cumplimento de la regla del gasto a la
liquidación, pero no con ocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que
no serà obligatòria la emissión de informe ni valoración de la regla del gasto en
relación al presupuesto inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (...)”
Vista la resposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
Subdirecció General d’Estudis i financiació de les Entitats Locals aquesta intervenció
no entra analitzar el compliment de la regla de la despesa en el pressupost incial 2015
i ho farà en la liquidació del pressupost 2015 i en cada una de les estimacions
trimestrals d’aquest exercici que han de trametre’s al ministeri.
CINQUÈ. Resum del Pressupost que es porta a l’aprovació:
PRESSUPOST DE DESPESES
CLASSIFICACIÓ
DENOMINACIÓ DEL CAPÍTOLS
CAPÍTOL
1

2015

2

DESPESES DE PERSONAL
3.797.957,74
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS
3.092.457,11

3
4
5
6
7
9

DESPESES FIANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

68.000,00
440.237,55
10.000,00
2.100.941,24

TOTAL

10.029.593,64

520.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
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CLASSIFICACIÓ
DENOMINACIÓ DEL CAPÍTOLS
CAPÍTOL
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES
3
INGR.
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
6
7
8
9

2015
4.822.762,39
100.000,00
2.638.252,64
2.001.172,95
91.194,86

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

0,00
70.000,00
0,00
306.210,60

TOTAL

10.029.593,44

SISÈ. Objectiu d’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:
L’article 15 de la LOEPSF especifica que “en el primer semestre de cada any,
el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del Ministre d'Hisenda
i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de
les Comunitats Autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els
objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de
finançament”.
L’Acord del Govern pel que es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i
de Deute Públic per al conjunt d’Administracions Públiques i de cadascun dels seus
subsectors per al període 2014-2016, fixa un objectiu d’estabilitat pressupostària per a
les Entitats Locals per al període 2014-2016 de zero.
D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les
entitats a l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada
amb els criteris del SEC95, és:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Press. Inicial

Ingressos dels capítols 1 a 7

9.723.382,84

-Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el grup

9.509.593,64

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

213.789,20
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SETÈ. Objectiu de DEUTE:
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions
locals. Així en el seu article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre Procediment de
dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques no podrà superar el 60% del
Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per
la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents
percentatges, expressats en termes nominals del Producte Interior Brut nacional: 44%
per a l’Administració central, 13% per al conjunt de Comunitats Autònomes i 3% per al
conjunt de Corporacions locals...
2. L’Administració Pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar
operacions d’endeutament net.”
I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de deuda
pública se sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de
esta Ley, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración
Pública correspondiente serán las de tesorería.”

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no està
regulada l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició que indiqui
el contrari, és considera que no es aplicable aquest control a nivell d’entitat, tot i que la
normativa requereix el seu seguiment.
VUITÈ. En base als càlculs detallats en l’informe, cal informar del resultat
obtingut següent:
- En la proposta de pressupost 2015 s’assoleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, si bé aquesta intervenció posa de manifest que si durant
l’exercici 2015 s’executen la totalitat de les inversions previstes en el
pressupost 2015 i inversions provinents de l’exercici 2014 i que no varen
finalitzar, es trencarà l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
- El compliment de la Regla de la Despesa en el pressupost inicial 2015 no
és objecte d’anàlisi per part d’aquesta intervenció atesa la resposta a la
consulta efectuada pel Ministeri d’Hisenda d’Administracions Públiques
respecte a l’interpretació de l’article 15.3 lletra c) de l’Odre HAP/2082/2014, de
7 de novembre, i es valorarà en la liquidació del pressupost 2015 i en cada una
de les estimacions trimestrals que es remeten al Ministeri d’Hisenda.
- S’acompleix amb l’objectiu de deute.
Sant Fruitós de Bages, 2 de febrer de 2015.
L’Interventora,
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Gemma Bau Puig
Signat electrònicament
Annex 3.
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL
CONTINGUT DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES PER L’EXERCICI 2015 I DE LES
PRINCIPALS MODIFICACIONS

Es redacta aquesta Memòria en compliment del que disposa 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.
1. Introducció
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, viu des de ja fa 6 anys un empitjorament
progressiu en les seves finances degut principalment al descens dels ingressos
derivats de la crisis econòmica, sumat enguany a la unificació del VRC (valor de
repercussió per carrer) en la ponència de valors parcial realitzada l’any 2014 amb
efectivitat 2015. Com ja es manifestava en anteriors memòries dels pressupostos
municipals, els ingressos de l’activitat urbanística i immobiliària han servit durant anys,
per donar marge de cobertura als pressupostos i ampliar les possibilitats de gestió de
la despesa i de la inversió municipal que en condicions normals, no s’haguessin pogut
assumir.
La situació agreujada pels efectes de la crisi financera que ens envolta no promet
visualitzar encara una recuperació a curt termini de les hisendes locals, quan tampoc
s’albiren encara els efectes de poder derivar més recursos estatals i autonòmics
suficients cap als ajuntaments. Fer front a les prestacions, que en molts casos haurien
d’oferir altres nivells d’administració, representa encara una dificultat per als governs
municipals.
Aquest escenari de crisi que encara requerirà d’acord amb la nova normativa que
afecta a l’Administració Local d’un canvi en l’operativitat de la gestió pública municipal,
esdevenint més racionalitzada i eficient. Aquesta situació doncs ha de ser l’excusa i
l’oportunitat per introduir una nova cultura de gestió amb criteris realistes en la vessant
dels ingressos i amb una major racionalització i eficiència pel que fa a les despeses.
Aquesta gestió ha de complir també amb l’objectiu de creació de sinèrgies en l’activitat
econòmica.
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Per tant, la racionalització, l’eficiència i la definició de prioritats de despesa, en equilibri
amb noves inversions importants pel municipi, estan presents en el nou pressupost
objecte d’aprovació.
El Pressupost de l’exercici 2015 recull la previsió de les despeses i ingressos en funció
de la informació que es desprèn de:
-

Les despeses i ingressos efectivament realitzats durant l’exercici 2013, la
previsió 2014 i el Pla Econòmic Financer elaborat el 2014.
Estudi detallat de cada partida adaptant-la a la realitat econòmica del 2015.
Aplicació de les taxes previstes a les ordenances fiscals pel que fa a les
partides d’ingressos.
Aplicació en termes globals de racionalització de la despesa pels serveis
generals d’administració.
Aplicació dels programes i subvencions previstos per les regidories
corresponents.

2. Contingut
D’acord amb la normativa legal vigent, els elements que integren els Pressupostos
Generals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages són els següents:
2.1. El Pressupost pròpiament dit de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que
inclou:
L’Estat d’ingressos, on figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a
liquidar durant l’any 2015, ascendeix a 10.029.593,44 € essent els recursos ordinaris
de 9.653.382,84 €, i els ingressos previstos de capítols 6, 7 i 9 de 376.210,60 €.


L’Estat de despeses, on s’especifiquen els crèdits necessaris per atendre el
compliment de les obligacions ascendeix a 10.029.593,44 €, essent les despeses
ordinàries de 7.398.652,20 €, a les que cal afegir els passius financers per import
de 520.000 €.

Així doncs, el pressupost es presenta equilibrat en els seus Estats de despeses i
ingressos.
2.2 Les bases d’execució del pressupost, que contenen l’adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, així com aquelles altres necessàries per a
la seva encertada gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.

Pàgina 30 de 168
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)

2.3 La documentació complementària, que d’acord la previsió del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, inclou:




▬
▬
▬

La memòria d’alcaldia (document present).
La liquidació del Pressupost de 2013 i avançament de la del 2014, a 30 de
juny d’aquest any (a falta de la comptabilització de part dels ingressos i de
les regularitzacions i dels ajustos de final d’exercici).
La plantilla del personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual amb la seva dotació econòmica.
L’informe econòmic financer on s’exposen:

Les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit
previstes.
La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i
les despeses de funcionament dels serveis.
L’efectiu anivellament dels pressupostos.


El programa d'inversions a realitzar durant l’any 2015.

2.4 Els annexos, que s’uneixen al pressupost, són els següents:
-

El programa plurianual d’inversions a realitzar del període 2014-2017, no es
detalla donat que no està previst actualment el pla d’actuació de despeses de tal
caràcter.

-

L’estat de previsió de moviments i situació del deute.

2.5 L’informe sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal i com
determina el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària i la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
3. Modificacions principals del Pressupost de l’exercici 2015 respecte el de l’exercici
anterior.
La nova configuració financera de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es plasma en
el pressupost 2015 amb un increment pressupostari del 0,54 % respecte de l’exercici
anterior.
A nivell global, el pressupost municipal de despeses corrents, sense tenir en compte
les despeses de capital, pateix un lleuger increment del 0,98 % respecte de l’exercici
anterior. El pressupost ordinari d’ingressos té un increment del 15,28 %, degut al
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desenvolupament d’obres per QQUU i CCEE, 1.545.618,17 € que representa un
increment del 141,46% respecte l’exercici anterior. En conseqüència doncs, es preveu
una reducció de l’estalvi net en comparació al pressupost 2014.
3.1. ESTAT D’INGRESSOS
Recursos ordinaris
S’han consignat aquells imports d’ingressos en relació amb les ordenances fiscals en
vigor a 2015, a les participacions en els tributs de l’Estat i la resta que legalment
corresponen i es preveu que s’hauran de liquidar durant l’any.
L’acord plenari de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2015, ha
significat una congelació general de les tarifes i dels ingressos previstos i un augment
de les bonificacions, en els ordenances fiscals, a excepció de l’IBI, pel que no es
preveuen en el seu conjunt més ingressos per aquesta via. A destacar que ha
disminuït en 313.000 € la recaptació de l’IBI. Degut a la regularització i unificació del
VRC (valor de repercussió) aprovada en la ponència parcial realitzada el 2014.
Pel que fa a les incidències més rellevants en matèria d’ingressos cal destacar el
següent:
CAPITOL 1 – IMPOSTOS DIRECTES
IBI
D’acord amb la previsió dels tipus en vigor la suma del padró podria estar al voltant de
3.121.233,71 €, un 10,30 % menys que l’any anterior degut al motiu exposat en el punt
anterior.
S’ha tingut en compte el padró urbà i el rústic, a més de 148.328,68 € que es preveu
d’ingrés de l’IBICE.
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
S’ha imputat un import de 595.000,00 € d’acord amb el padró real i la recaptació de
l’exercici 2014 i el no increment de quotes amb l’aprovació de les ordenances fiscals
per enguany
IMPOST DEL INCREMENT DEL TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA)
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Es preveu un increment del 1,61 % respecte l’any anterior, concretament s’estima un
import de 315.000 € d’acord amb les previsions d’aquest impost realitzades amb la
recaptació reral i la no modificació d’aquest concepte en les ordenances fiscals 2015.
IAE
Es preveu un manteniment de la recaptació respecte l’exercici anterior donat que s’ha
agafat la recaptació neta efectiva de l’exercici 2012 i 2013 per tal d’aproximar a la
realitat la recaptació d’aquest impost.
CAPITOL 2 – IMPOSTOS INDIRECTES
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
S’ha consignat una previsió conservadora respecte de l’evolució d’aquest impost, en
base a les informacions de tramitació de projectes importants als serveis tècnics, i es
consignen 100.000 €. S’ha tingut en compte la disminució de l’activitat urbanística,
l’increment de les sol·licituds de devolució de l’impost per obres no realitzades i les
bonificacions aplicades en les Ordenances fiscals 2015, que es mantenen igual a les
de 2014.
CAPITOL 3 – TAXES I ALTRES INGRESSOS
Pel que fa a les taxes esmentar a les previsions els conceptes següents:
CONCEPTE
2013 (€)
2014 (€)
%
SERVEIS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS
URBANÍSTIQUES
51.000,00
25.500,00 -50,00 %
SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 380.000,00 388.000,00 + 2,11 %
Destacar en aquest capítol les QQUU referides al projecte d’urbanització de la UA16A
La Serreta i les CCEE referides als projectes d’obres ordinàries al polígon industrial la
Serreta, per un import de 1.555.212,17 total € i les CCEE de part de les obres
d’urbanització adjacent a la JARDÍ DE LA SAGRERA, per la qual cosa consigna
l’import de 16.801,47 € per aquest concepte també.
CAPITOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Pel que fa a les transferències generals de l’Estat i de la Generalitat es preveu un
increment en les primeres i un cert manteniment en les segones, respecte de l’exercici
2014. Tot això, al igual que l’exercici passat, ve motivat per les majors transferències
previstes dels avançaments a compte de la PIE, així com de la tendència a la
disminució del FCL (Fons de Cooperació Local) per la problemàtica financera de la
Generalitat.
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Malgrat això, les previsions són que les participacions municipals en els tributs de
l’Estat (PMTE) s’incrementin d’acord amb l’informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda
i que el FCL s’iguali al mateix import del 2014, 68.142,00 €. A diferència de l’any
passat on el FCL es va reduir el 53.23%.
S’ha de tenir en compte, d’aquest capítol també, la penalització econòmica dels
retorns derivats de les liquidacions negatives de les PIE 2008, 2009 i 2011 que faran
disminuir comptablement aquest tipus d’ingressos.
Al mateix temps, recordar que la Generalitat ja ha anunciat successives rebaixes en
les seves subvencions finalistes, algunes tant importants com les destinades a Escoles
bressol (escolarització a nens de fins a 3 anys) i a les Escoles de Música. Tant és així
que la Diputació de Barcelona ha destinat diners d’aportació municipal per al “Suport
d’escolarització 0-3 anys” com ja va fer l’any passat.
Malgrat això, la previsió en aquest capítol de subvencions corrents, es preveu uns
ingressos superiors respecte la previsió 2014, concretament del 10,35 % més, essent
l’estimació al voltant de 1.985.672,95 €. Aquest fet és degut bàsicament a l’increment
de les PMTE, i les subvencions extraordinàries de la Diputació de Barcelona per a
despeses finalistes.
CAPITOL 5 – ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
La previsió d’ingressos per aquest capítol és de 80.000 € derivats dels interessos
d’entitats de crèdits. Tot i que la recaptació per aquest concepte durant el l’any 2014
ha estat superior al previst inicialment, els tipus estan patint unes baixades importants i
els dipòsits que es renoven ho fan a uns tipus excepcionalment baixos.
Recursos de capital:
CAPITOL 6 – VENDES D’INVERSIONS REALS
No es preveu cap venda de patrimoni en l’exercici en curs.
Recursos financers:
CAPITOL 9 – PASSIUS FINANCERS
Es preveu la captació de 306.210,60 € en recursos financers pel finançament de
diferents inversions municipals per l’exercici 2015. Aquests préstecs es sol·licitaran
buscant les millors ofertes que es trobin disponibles en el mercat o mitjançant acords
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amb entitats públiques amb condicions preferents. No s’ha previst en el pressupost
inicial l’obligació derivada del contracte d’obra i gestió del servei de residència i centre
de dia adjudicat l’any 2013 atès que el volum d’endeutament no permet la seva
inclusió en el pressupost inicial. Una vegada liquidat el pressupost de l’exercici 2014
es procedirà a l’incorporació de romanents de tresoreria per import suficient per fer
front aquesta obligació derivada del contracte, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent.
3.2. ESTAT DE DESPESES
Despeses corrents
En matèria de despeses corrents pel 2015 s’han previst els crèdits destinats a
despeses de personal en funció de les seves retribucions, les despeses ordinàries i de
funcionament del serveis, les subvencions a atorgar i la despesa financera municipal.
Aquesta previsió s’ha fet tenint en compte la despesa real efectuada durant l’exercici
2014 junt amb les actuacions singulars de capítol 1, 2 i 4 que es preveuen pel present
exercici.
A destacar que s’han incorporat els crèdits per a satisfer la paga extraordinària
retinguda del 2012. Les obligacions contractuals amb el contracte pel servei de
residència pel que fa a les regulacions de tarifes com a les aportacions als salaris del
personal subrogat es troben consignades al Capítol 4.
El desglossament dels conceptes d’ingrés i de les partides de despeses per àrees, ha
de permetre la continuïtat d’un seguiment acurat de la gestió municipal per unitats
administratives.

Pel que fa a les incidències més rellevants en matèria de despeses destacar les
següents:
CAPITOL 1 – DESPESES DE PERSONAL
S’ha previst la despesa consolidada, derivada dels contractes en vigor i les derivades
de contractes temporals per donar cobertura als serveis actuals, amb una major
racionalització d’hores extra, la qual representa 3.797.957,54 Euros (51,80 % de les
despeses ordinàries).
El capítol 1 es manté invariable respecte a l’exercici 2014, essent el mateix l’import
consignat, 3.797.957,54 €, pel que es preveu nova despesa en aquest capítol.
CAPITOL 2 – DESPESES CORRENTS
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Com a conseqüència de la necessitat d’equilibrar les finances municipals i d’igual
forma que l’exercici anterior 2014, en el capítol 2 de despeses corrents s’han adoptat
una sèrie de mesures per tal donar cobertura a la contenció d’aquest tipus de despesa.
Cal tenir en compte en aquest capítol les despeses provocades per l’increment de
determinats subministraments, actualitzacions de contractes ja subscrits,
incorporacions de noves infraestructures a gestionar i altres despeses de difícil
disminució.
Amb tot, aquest capítol té un decrement de 17.014,45 €, és a dir, del 0,55 %
2014 (€)
134.173,46 €
I 293.859,00 €

2015 (€)
145.026,42 €
180.901,00 €

21.048,00 €
667.961,12 €
68.000,00 €
5.100,00 €
42.770,00 €
2.000,00 €
247.550,00 €

21.050,00 €
703.300,00 €
69.480,81 €
6.600,00 €
42.770,00 €
2.000,00 €
217.354,00 €

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 1.574.849,98
EMPRESES
€
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 34.160,00 €

1.668.314,88
€
35.660,00 €

ARRENDAMENTS
REPARACIONS,
MANTENIMENT
CONSERVACIÓ
MATERIAL D'OFICINA
SUBMINISTRAMENT
COMUNICACIONS
TRANSPORTS
ASSEGURANCES
TRIBUTS
DESPESES DIVERSES

Dif. €
10.852,96 €
-112.958,00
€
2,00 €
35.338,88 €
1.480,81 €
1.500,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.196,00
€
93.464,90 €

Dif. %
8,09%
38,44%
0,01%
5,29%
2,18%
29,41%
0,00%
0,00%
12,20%
5,93%

1.500,00 €

4,39%

CAPITOL 3 – DESPESES FINANCERES
Hi ha un increment en aquest capítol respecte l’exercici 2014, donat els préstecs que
s’han de contreure, i per tant farà augmentar la càrrega d’interessos, contretament
3.000 € més que l’any passat, és a dir, el 4,62 % més.
CAPITOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Per aquest exercici 2015, es mantenen els diferents compromisos adquirits d’aquest
equip de govern respecte l’any passat, alhora que s’inicien d’altres i que corresponen a
la nova inclusió en el pressupost d’aquests nous compromisos.
Es manté com a norma general l’import de les subvencions atorgades a entitats,
així com l’import consignat de la partida d’ajuts individualitzats.
Destacar
com l’any passat la compensació salarial del conveni de les
treballadores de la residència d’avis (33.800 € aprox.), i també com a novetat
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enguany la compensació de tarifes dels usuaris de la residència 116.889 € a les
que hem de fer front contractualment.
CAPITOL 5 – FONS DE CONTINGÈNCIA
Per aquest exercici 2015 es preveu un fons de contingència de 10.000 €.
Despeses de capital

CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS
Pel que fa a les inversions es preveu la continuïtat de les actuacions iniciades durant
l’exercici 2014 i anteriors i les que entraran en vigor durant l’any 2015 tal com es
desprèn de l’annex d’inversions i que en resum respon a la següent taula:
GRUP
ORG. PROGRAMA ECONOMICA
60

INVERSIONS

CONSIGNACIÓ

INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES
1.728.017,93
PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UA-16A LA SERRETA
805.676,36
PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES POLÍGON INDUSTRIAL LA SERRETA
844.441,41
OBRES AVANÇADES D'URBANITZACIO UA-5 JARDÍ DE LA SAGRERA
59.231,86
OBRES AVANÇADES D'URBANITZACIO CARRER BARCELONA (CANTONADA DR. FLEM
18.668,30
ING)

21
21
21
21

151
151
151
151

60905
60906
60908
60909

23
22
21
22

155
165
155
155

61901
61902
61911
61913

31
24
32
23
31
11

342
920
920
925
342
920

62204
62223
62500
62501
62502
62503

13
31

920
338

62600 COM PRA D'EQUIPS I M ATERIAL INFORM ÀTIC
62900 COM PRA DE CARPES COBERTES i ACCESSORIS PER DIFERENTS ACTIVITATS

21

336

63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS - REPARACIÓ COBERT M ÀQUINA DEL BATRE

22

920

63200 M ILLORES I ADEQUACIO EDIFICIS M UNICIPALS

32

330

63200 CASAL CULTURAL LAVABOS

12

920

63300 M AQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS DIVERSOS AJUNTAM ENT

8.000,00

22

151

63301 M AQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS DIVERSOS BRIGADA

3.000,00

24

920

63302 RENOVACIÓ I M ILLORA INSTAL.LACIÓ DE CLIM ATITZACIÓ CASA CONSISTORIAL (2A124.443,95
FASE)

11

132

63302 ESTRIS DIVERSOS POLICIA

8.000,00

11

323

63303 ACTUACIÓ SALA DE CALDERES LLAR D'INFANTS

2.206,42

22

151

63501 M OBILIARI URBÀ

4.000,00

24

155

63501 M OBILIARI URBA

2.500,00

12

920

63502 M OBILIARI DIVERS AJUNTAM ENT

4.000,00

31

342

63900 CORTINES SEPARADORES DEL PAVELLÓ I TOLDO BAR PLAVELLÓ

920

INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
64102 DESPESES EN APLICACIONS INFORM ATIQUES

61

62

63

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURES
SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL
INVERSIONS EN ENLLUM ENAT
CONDICIONAM ENT ZONA ESPORTIVA LA ROSALEDA FASE 4
ADEQUACIO DE CAM INS, CARRERS I REASFALTAM ENT DE VIALS

65.076,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
20.076,00

INVERSIONS NOVES ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
VISERA GRADERIA CAM P DE FUTBOL
SERVEI SUBSTITUCIÓ LLUM INÀRIES PER LED'S
CORTINES NEXE
PLAFONS I M APES D'INFORM ACIÓ M UNICIPAL AL NUCLI URBÀ
M AQUINÀRIA,INSTAL.LACIONS, UTILLATGE I ESTRIS DIVERSOS ESPORTS
M AQUETA SANT BENET

48.422,55
3.408,75
13.659,24
5.004,56
1.300,00
3.250,00
4.200,00

INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

247.824,76
83.912,17
6.000,00
462,22

1.300,00

64

13

16.400,00
1.200,00

TOTAL

11.600,00
11.600,00
2.100.941,24
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El finançament de les inversions
INVERSIONS

CONSIGNACIÓ SUBVENCIONS ENDEUTAMENT

INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES

1.728.017,93

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURES

65.076,00

INVERSIONS NOVES ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

48.422,55

INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
247.824,76
INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
11.600,00
TOTAL

2.100.941,24

10.000,00
60.000,00
70.000,00

107.778,48
50.076,00
148.356,12
306.210,60

CONT. ESP./
QUOT. URB.

ORDINARI

727.572,23

892.667,22

1.728.017,93

-

5.000,00

65.076,00

-

48.422,55

48.422,55

-

39.468,64

247.824,76

727.572,23

TOTAL FINANÇ.

11.600,00

11.600,00

997.158,41

2.100.941,24

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
En relació amb el Capítol IX - Passius Financers -, s’han pressupostat els imports de
retorn del capital que s’hauran de satisfer arrel de la concessió dels ajuts de caixa
crèdit o dels préstecs pel finançament de les inversions municipals. Les variacions són
fruït de l’evolució natural de les quotes dels préstecs vius, de tal manera que el capital
pendent de retornar ha augmentat respecte l’execució real del 2014, principalment
com a conseqüència de les concertacions de préstec concertada l’any 2014.
Per tant, els imports d’amortització previstos per aquest any s’incrementen un 7,77 %
respecte de l’exercici passat.
RESUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2015
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PREVISIÓ NÚM 1- PROJECTE PRESSUPOST 2015
Regidoria d'Economia i Hisenda
feb-14

PROJECTE PRESSUPOST 2015
I. IN G R E S S O S

%

2 0 14

C1- Impo sto s directes

2 0 15

D IF E R ÈN C IE S 14 - 15

% 14 - 15

48%

5.173.660,00

4.822.762,39

-350.897,61

-6,78%

1%

223.000,00

100.000,00

-123.000,00

-55,16%

C3-Taxes i altres ingresso s

26%

1.092.634,47

2.638.252,64

1.545.618,17

141,46%

C4-Transferències co rrents

20%

1.799.366,71

2.001.172,95

201.806,24

11,22%

C2-Impo sto s indirectes

C5-Ingresso s patrimo nials
IN G R E S S O S C O R R E N T S

1%
9 6 ,2 5 %

85.500,00

91.194,86

5.694,86

6,66%

8 .3 7 4 .16 1,18

9 .6 5 3 .3 8 2 ,8 4

1.2 7 9 .2 2 1,6 6

15 ,2 8 %
-100,00%

C6-A lienació de inversio ns reals

0%

4.000,00

0,00

-4.000,00

C7-Transferències de capital

1%

322.399,00

70.000,00

-252.399,00

C8-A ctius financers

0%

0,00

0,00

0,00

C9-P assius financers

3%

1.275.000,00

306.210,60

-968.789,40

-75,98%

10 0 ,0 0 %

9 .9 7 5 .5 6 0 ,18

10 .0 2 9 .5 9 3 ,4 4

5 4 .0 3 3 ,2 6

0 ,5 4 %

t o t a ls ..............
II. D E S P E S E S

%

2 0 14

2 0 15

D IF E R ÈN C IE S 14 - 15

% 14 - 15

C1-P erso nal

38%

3.797.957,54

3.797.957,54

0,00

0,00%

C2-B éns co rrents i serveis

31%

3.109.471,56

3.092.457,11

-17.014,45

-0,55%

1%

65.000,00

68.000,00

3.000,00

4,62%

C3-Despesa financera
C4-Transferències co rrents
D ESP ESES C OR R EN T S

4%

354.361,78

440.237,55

85.875,77

24,23%

7 .3 2 6 .7 9 0 ,8 8

7 .3 9 8 .6 5 2 ,2 0

7 1.8 6 1,3 2

0 ,9 8 %

0,10%

0,00

10.000,00

7 3 ,7 7 %

C5- Fo ns co ntingència
C6-Inversio ns reals

10.000,00 -

21%

2.151.269,30

2.100.941,24

-50.328,06

C7-Transferències de capital

0%

15.000,00

0,00

-15.000,00

C8-A ctius financers

0%

0,00

0,00

0,00

C9-P assius financers

5%

482.500,00

520.000,00

37.500,00

7,77%

10 0 ,0 0 %

9 .9 7 5 .5 6 0 ,18

10 .0 2 9 .5 9 3 ,4 4

5 4 .0 3 3 ,2 6

0 ,5 4 %

t o t a ls ..............

IV . E Q UILIB R I T ÈC N IC P R E S S UP O S T A R I
Ingresso s (1al 5)

2 0 14
1

2 0 15

-2,34%

D IF E R ÈN C IE S 14 - 15

8.374.161,18

9.653.382,84

1.279.221,66

15,28%

16.801,47

1.572.013,64

1.555.212,17

9256,41%

7.326.790,88

7.398.652,20

71.861,32

0,98%

1.030.568,83

682.717,00

-347.851,83

482.500,00

520.000,00

37.500,00

ESTA LVI NET

548.068,83

162.717,00

-385.351,83

E Q UILIB R I P R E S S UP O S T C O R R E C T E

SI

Co ntrib. Especials i quo tes urb.
Despeses (1al 5)

2

ESTA LVI CORRENT O B RUT
Despeses deute

3

SI
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Tot això s’exposa a la Corporació Municipal en Ple perquè acordi la seva aprovació, si
procedeix, una vegada examinat i debatut el projecte de pressupost presentat.
Sant Fruitós de Bages, 2 de febrer de 2015.
Joan Carles Batanés i Subirana
Alcalde

Xavier Racero Esquius
Regidor d’Hisenda

Intervencions dels grups municipals :
S’accepta per part del regidor ponent l’esmena del grup municipal CIU en el sentit
d’incloure una partida de 1,00 € a l’annex d’inversions, amb el número 12 151 60910
Desplegament fibra òptica, que es finança reduïnt en 1,00 € de l’aplicació número 32
330 63200, Casal cultural lavabos.
La votació de l’acord es realitza respecte a la proposta formulada amb la incorporació
d’aquesta esmena.
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

7. Aprovació inicial de l’ordenança d’administració electrònica
transparència, accés a la informació i reutilització ( exp.1006/2014 )

i

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària de
data 9 de juliol de 2014 va prendre l’acord d’incoar l’expedient encaminat a la redacció
d’una ordenança municipal d’administració electrònica i transparència, accés a la
informació i reutilització i es va constituir la comissió d’estudi encarregada de redactar
l’avantprojecte d’ordenança pel seu posterior sotmetiment al Ple.

Pàgina 40 de 168
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)

Segon. El Ple de l’Ajuntament celebrat en sessió extraordinària de data 23 de
desembre de 2014 va acordar ampliar el termini atorgat a l’esmentada comissió
d’estudi pel lliurament del projecte d’ordenança fins el 31 de març de 2015.
Tercer. La comissió d’estudi ha estat convocada pel proper dia 3 de febrer de 2015 per
donar, si s’escau, el seu vist i plau al text refós del projecte d’ordenança que s’ha
elaborat d’acord amb el què es va acordar a la darrera sessió de treball de la comissió
i que consta incorporat al present proposta d’acord com annex, i concloure, així, els
seus treballs de redacció.8
Quart. 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), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
Cinquè. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC
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.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals,
ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment el text de l’ordenança d’administració electrònica i
transparència, accés a la informació i reutilització, redactat per la comissió d’estudi
creada a tal efecte, segons el text que s’adjunta com a document annex.
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 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
8

Aquest tema decaurà de l’ordre del dia de la comissió informativa de presidència i
serveis centrals si la comissió d’estudi convocada pel dia 3 de febrer de 2015 no ha
conclòs els seus treballs.
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de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB 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, es publicarà el text íntegre del
reglament en el tauler d’anuncis i a la web de l’ajuntament i s’anunciarà en el DOGC la
referència de publicació al BOPB del anunci d’aprovació definitiva amb em text íntegre
L’ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i un
cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb
el previst als articles 66.1 del ROAS i l’article 70 de la LBRL.
Tercer. 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.

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I REUTILITZACIÓ

I

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu
Article 4. Seu electrònica
CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES
Article 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l’Administració electrònica
Article 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions
administratives realitzades a través de mitjans electrònics
CAPÍTOL TERCER. PRINCIPIS GENERALS
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Article 7. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració
municipal
Article 8. Principis organitzatius de l’Administració electrònica
Article 9. Principis generals de l’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes al
procediment administratiu
Article 10. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació
interadministrativa en matèria d’Administració electrònica
CAPÍTOL QUART. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
D’ESCRITS PER PART DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES
Article 11. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les
ciutadanes
Article 12. Requisits d’identificació en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la
informació administrativa electrònica
Article 13. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les
ciutadanes en la presentació d’escrits
CAPÍTOL CINQUÈ. LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER
MITJANS ELECTRÒNICS
Article 14. Informació sobre l’organització i els serveis d’interès general
Article 15. Informació administrativa
Article 16. Qualitat i seguretat a la seu electrònica
Article 17. Tauler d’edictes electrònic
CAPÍTOL SISÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
Article 18. Procediments tramitats per via electrònica
Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius
Article 20. Iniciació
Article 21. Exigència i acreditació de representació
Article 22. Tramitació per via electrònica dels procediments
Article 23. Presentació de documents i declaració responsable
Article 24. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades
Article 25. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper
Article 26. Expedient electrònic
Article 27. Acabament
Article 28. La notificació per mitjans electrònics
CAPÍTOL SETÈ. REGISTRE, ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Article 29. Registre electrònic
Article 30. Arxiu electrònic de documents
Article 31. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics
Article 32. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments
accessibles per via electrònica
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CAPÍTOL VUITÈ. FACTURA ELECTRÒNICA
Article 33. Factura electrònica

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics, en l’àmbit de
l’Administració municipal de Sant Fruitós de Bages, per tal de possibilitar la consecució
més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als
ciutadans i ciutadanes, que es deriven de l’article 103 de la Constitució i de la
legislació general administrativa (en endavant, Administració electrònica).
2. Com a conseqüència d’això, aquesta Ordenança té per objecte:
a. Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per
mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb l’Administració
municipal.
b. Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de
l’Administració electrònica en l’àmbit de l’Administració municipal.
c. Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en
la tramitació dels procediments administratius davant l’Administració municipal.
3. També és objecte d’aquesta Ordenança, la fixació dels principis reguladors de la
incorporació els tràmits i dels procediments administratius municipals a la tramitació
per via electrònica, d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
1. Aquesta Ordenança serà d’aplicació a les entitats indicades a continuació i, que a
tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració municipal:
a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i organismes
dependents del mateix.
2. Aquesta Ordenança serà així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent
com a tals les persones físiques i jurídiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les
seves relacions amb l’Administració municipal.
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Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu
1. Aquesta Ordenança s’aplicarà a les actuacions en què participi l’Administració
municipal que es duguin a terme per mitjans electrònics, i concretament a les
següents:
a. Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter
juridicoadministratiu.
b. La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública
administrativa i de les dades administratives que estiguin en poder de
l’Administració municipal.
c. La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via
electrònica, de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.
d. El tractament de la informació obtinguda per l’Administració municipal en
l’exercici de les seves potestats.
2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són aplicables a les
comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l’ordenament jurídic
administratiu, i de manera especial la comunicació d’avisos i d’incidències, la
presentació de reclamacions i queixes, la formulació de suggeriments, la realització de
preguntes als òrgans municipals i les peticions i altres formes de participació, mentre
no siguin objecte d’una regulació específica.
Article 4. Seu electrònica
1. La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per
als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a
l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.
2. L'Administració municipal determina les condicions de creació i funcionament de la
seva seu electrònica, la qual s’ha de subjectar als principis següents:
a. Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.
b. Publicitat oficial.
c. Responsabilitat.
d. Qualitat.
e. Seguretat.
f. Disponibilitat.
g. Accessibilitat i usabilitat.
h. Neutralitat tecnològica.
i. Interoperabilitat.
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3. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través de
les xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques l'Administració
municipal.
Cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a
l’Administració municipal que necessàriament han de residenciar-se en una seu
electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l’ens que presta el servei,
l’Administració municipal pot reconèixer la referida seu com a pròpia i autoritzarà el
referit certificat. L’aprovació correspon a l’Alcalde qui n’autoritzarà el certificat. El
decret d’alcaldia es publicarà a la seu electrònica.
4. La seu electrònica posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes, com a mínim, els
continguts següents:
- Àmbit d’aplicació de la seu electrònica
- Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilizar en cada
supòsit en l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la
formulació de suggeriments i queixes.
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels
serveis disponibles
- Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials
- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos
- Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic
- Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden
presentar-se
- Indicació de la data i hora oficial
- Indicació dels dies que es consideren inhàbils
- Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud
5. La seu electrònica de l'Administració municipal utilitzarà, per identificar-se i garantir
una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes
de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica emmagatzemats en
dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent.
6. Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de seguretat i
interoperabilitat que es deriven de la legislació vigent.
CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES
Article 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l’Administració electrònica
1.En el marc de l’accés i la utilització de l’Administració electrònica municipal, es
reconeix als ciutadans i a les ciutadanes els drets enunciats per la legislació vigent a

Pàgina 46 de 168
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)

l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en especial, els
següents:
a. Dret de relacionar-se amb l’Administració municipal a través de mitjans
electrònics, presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general,
exercir els drets i les facultats que els reconeix l’ordenament jurídic
administratiu, amb total validesa i seguretat, excepte en els casos en què una
norma amb rang de llei estableixi o infereixi la utilització d'un mitjà no electrònic.
b. Dret d’exigir de l’Administració municipal que se’ls adreci a través d’aquests
mitjans i obtenir documents a través de formats electrònics.
c. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de
l’Administració municipal o de la resta d’administracions publiques de
conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages hagi signat un conveni d’intercanvi d’informació.
d. Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles,
transparents i comprensibles.
e. Dret d’accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de
mitjans electrònics.
f. Dret d’accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica per part de
ciutadans i ciutadanes amb necessitats especials.
g. Dret d’accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica amb
independència de les eines tecnològiques emprades.
h. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta
dels drets que li concedeix la normativa de protecció de dades.
i. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb
l’Administració municipal i de les comunicacions que pugui fer l’Ajuntament en
què constin les dades del ciutadà o de la ciutadana.
j. Dret a la conservació en format electrònic per part de l’Administració
municipal dels documents electrònics que formin part d’un expedient i fins que
les normes de conservació competents ho estableixin.
2. L’exercici, l’aplicació i la interpretació d’aquests drets es durà a terme segons el que
es preveu a la normativa aplicable i les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions
administratives realitzades a través de mitjans electrònics
1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i en
les seves relacions amb l’Administració municipal, i per tal de garantir el bon
funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de
l’Administració electrònica, l’actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha d’estar
presidida pels deures següents:
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a. Deure d’utilitzar els serveis i procediments de l’Administració electrònica de
bona fe i evitant-ne l’abús.
b. Deure de facilitar a l’Administració municipal, en l’àmbit de l’Administració
electrònica, informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per
a les quals se sol•licita.
c. Deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics
amb l’Administració municipal, quan aquestes així ho requereixin.
d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles
utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics amb
l’Administració municipal.
e. Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta
dels drets en matèria de protecció de dades.
2. L’Administració municipal vetllarà pel compliment d’aquests deures, en el marc d’allò
previst a la normativa aplicable i a les previsions d’aquesta Ordenança.

CAPÍTOL TERCER. PRINCIPIS GENERALS
Article 7. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració
municipal
L'Administració municipal, en el marc de la utilització de mitjans electrònics en
l'activitat administrativa, se subjecta als principis enunciats en la normativa bàsica
aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, que,
per a l'àmbit d’aquesta Ordenança, es concreten en els enunciats en aquest capítol.
Article 8. Principis organitzatius de l’Administració electrònica
L’actuació de l’Administració municipal en general, i la referida a l’impuls de
l’Administració electrònica en particular, s’haurà de regir pels principis generals
següents:
a. Principi de servei al ciutadà
L’Administració municipal impulsarà l’accés electrònic a la informació, els tràmits i els
procediments administratius per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels
principis constitucionals de transparència administrativa, proximitat i servei als
ciutadans i a les ciutadanes.
b. Principi de simplificació administrativa
L’Administració municipal, amb l’objectiu d’assolir una simplificació i integració dels
processos, procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania,
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aprofitarà l’eficiència que comporta la utilització de tècniques d’Administració
electrònica.
c. Principi d’impuls de mitjans electrònics
L’Administració municipal impulsarà de manera preferent l’ús dels mitjans electrònics
en el conjunt de les seves activitats i, en especial, en les relacions amb els ciutadans i
les ciutadanes.
d. Principi de neutralitat tecnològica
L’Administració municipal garantirà la realització de les actuacions regulades en
aquesta Ordenança, amb independència dels instruments tecnològics utilitzats, de
manera que siguin la mateixa evolució tecnològica i l’adopció de les tecnologies dins
de la societat les que determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada
moment, siguin més convenients. L’Administració municipal promourà l’ús del
programari de codi obert en l’Administració electrònica.
e. Principi d’interoperabilitat
L’Administració municipal garantirà l’adopció dels estàndards d’interoperabilitat i
vetllarà, tot respectant criteris de seguretat, adequació tècnica i economia de mitjans,
perquè els sistemes d’informació utilitzats per l’Administració municipal siguin
compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i ciutadanes i d’altres
administracions.
f. Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades
L’Administració municipal, en l’impuls de l’Administració electrònica, garantirà la
protecció de la confidencialitat i seguretat de les dades dels ciutadans i les ciutadanes,
de conformitat amb els termes definits a la normativa sobre protecció de dades i a les
altres normes d’aplicació.
g. Principi de transparència
L’Administració municipal facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la
informació que consti als seus arxius i de les actuacions administratives, de
conformitat amb la resta de l’ordenament jurídic i amb els principis establerts en
aquesta Ordenança.
h. Principi de participació
L’Administració municipal promourà l’ús dels mitjans electrònics en l’exercici dels drets
de participació, en especial el dret de petició, els drets d’audiència i informació pública,
la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i
suggeriments.
Article 9. Principis generals de l’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes al
procediment administratiu
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La realització electrònica dels tràmits administratius en el marc de l’Administració
municipal s’ha de regir pels principis generals següents:
a. Principi de no-discriminació per raó de l’ús de mitjans electrònics
L’ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació o perjudici per als
ciutadans i les ciutadanes en les seves relacions amb l’Administració municipal.
b. Principi de traçabilitat dels procediments i documents administratius
L’Administració municipal durà a terme les accions necessàries per establir sistemes i
procediments adequats i comprensibles de traçabilitat, que permetin als ciutadans i les
ciutadanes conèixer en tot moment, i a través de mitjans electrònics, les informacions
relatives a l’estat de la tramitació i l’historial dels procediments i documents
administratius.
c. Principi d’intermodalitat de mitjans
En els termes previstos en aquesta Ordenança i les seves normes de desplegament,
un procediment iniciat per un mitjà es podrà continuar per un altre de diferent, sempre
que s’asseguri la integritat i seguretat jurídica del conjunt del procediment. Els tràmits i
els procediments accessibles per via electrònica es podran dur a terme pels canals i
mitjans electrònics que determini l’Administració municipal.
d. Principi de proporcionalitat
L'Administració municipal garantirà que només s'exigiran les garanties i mesures de
seguretat adequades a la naturalesa i circumstàncies dels diferents tràmits i
actuacions.
Article 10. Principis informadors de foment i promoció
interadministrativa en matèria d’Administració electrònica

de

la

cooperació

La cooperació interadministrativa realitzada en el marc de l’Administració municipal ha
d’estar informada pels principis generals següents:
a. Principi de cooperació i de col·laboració interadministratives
Amb l’objectiu de millorar el servei al ciutadà i l’eficiència en la gestió dels recursos
públics, l’Ajuntament impulsarà la signatura amb les administracions públiques de tots
aquells convenis i acords que calgui per tal de fer possibles i aplicables les previsions
incloses en aquesta Ordenança, en particular, i entre d’altres els que tinguin per
objecte la fixació d’estàndards tècnics i l’establiment de mecanismes per a intercanviar
i compartir informació, dades, processos i aplicacions.
b. Principis d’accés i disponibilitat limitada
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L’Administració municipal haurà de facilitar l’accés de les restants administracions
públiques a les dades de què disposi dels interessats i que estiguin en suport
electrònic, tot especificant-ne les condicions, els protocols i els criteris funcionals o
tècnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes garanties de
seguretat i integritat i limitant estrictament a les que les administracions públiques
requereixin, en l’exercici de les seves funcions. L’accés a les dades esmentades
estarà condicionat al fet que l’interessat hagi donat el seu consentiment o que una
norma amb rang legal així ho prevegi.
CAPÍTOL QUART. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
D’ESCRITS PER PART DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
Article 11. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les
ciutadanes
1. La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les
relacions amb l’Administració municipal es podrà produir per mitjà dels mecanismes
següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts,
en tot cas, llevat que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a
la identificació i l’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes.
b. Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin
adequats per garantir la identificació dels ciutadans i les ciutadanes i, si escau,
l'autenticitat i integritat dels documents electrònics.
2. L’Administració municipal promourà la utilització dels mitjans d’identificació
electrònica més estesos en l’àmbit social i podrà establir acords amb els prestadors de
serveis de certificació corresponents.
3. L'Administració municipal publicarà a la seu electrònica respectiva la relació de
sistemes de signatura electrònica admesos en les seves relacions amb els ciutadans i
les ciutadanes.
Article 12. Requisits d’identificació en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la
informació administrativa electrònica
1. Serà de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes, sense necessitat
d’identificació, la informació següent:
a.Informació sobre l’organització municipal i els serveis d’interès general.
b. Consultes de disposicions generals i informació normativa.
c. Informació inclosa al tauler d’edictes electrònic.
d. Publicacions oficials de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
e. Expedients sotmesos a informació pública.
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f. Altra informació d’interès general i/o legalment establerta

2. De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de transparència
de l’activitat pública, els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i
registres en els termes i amb les condicions establertes a dita legislació.
Per tal de garantir l’exercici acurat i no abusiu del dret de consulta descrit, caldrà que
els ciutadans i les ciutadanes s’identifiquin a través dels mitjans electrònics que
determini l’Administració municipal i que permetin deixar constància de la identitat de
la persona sol·licitant i de la informació sol·licitada.
3. Per tal de garantir que el dret de consulta és exercit pels ciutadans i les ciutadanes
que es troben legalment habilitats per fer-ho, els serveis municipals n’exigiran la
identificació per mitjà de qualsevol procediment electrònic d’identificació segur, entre
els especificats a l’article 11 d’aquesta Ordenança.
Article 13. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les
ciutadanes en la presentació d’escrits
1. La utilització de sistemes de signatura electrònica reconeguda basats en certificats
digitals reconeguts serà un requisit suficient per identificar i entendre acreditada la
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que presentin per via electrònica escrits en
qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.
2. L’Administració municipal podrà establir altres tipus de signatura electrònica que
permetin garantir la seguretat i la integritat en la identificació i l’acreditació de la
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes, atenent els criteris següents:
- Les característiques dels canals electrònics que s’hagin habilitat per a la
realització del tràmit.
- La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir
el tràmit en concret, en l’esfera jurídica de la ciutadania.
- L’exigència formal de signatura, de l’escrit presentat pel ciutadà o la
ciutadana, a la normativa de procediment administratiu general.
- El nivell de seguretat jurídica, en funció dels riscos associats a l’operativa.
- La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de l’Administració municipal
Aquests sistemes alternatius de signatura electrònica estaran a disposició dels
ciutadans i ciutadanes a la seu electrònica.
3. Els escrits i els documents electrònics que presentin els ciutadans i les ciutadanes
hauran d’incorporar el mecanisme d’identificació i d’acreditació de la voluntat del
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ciutadà o la ciutadana que en cada cas es defineixi, de conformitat amb l’apartat 2
anterior.
4. En el supòsit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin dels instruments
electrònics d'identificació o acreditació de la voluntat que preveu aquesta Ordenança,
aquesta identificació o acreditació de la voluntat la podrà fer vàlidament un funcionari
al servei de l’Administració municipal, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema
de signatura electrònica de què estigui dotat.
Per a l'eficàcia del que disposa el paràgraf anterior, el ciutadà o ciutadana s’haurà
d'identificar i prestar el seu consentiment exprés, i n’ha de quedar constància fefaent.

CAPÍTOL CINQUÈ. LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER
MITJANS ELECTRÒNICS
Article 14. Informació sobre l’organització i els serveis d’interès general
1. L’Administració municipal facilitarà per mitjans electrònics, i com a mínim a través de
la seu electrònica corresponent, informació sobre:
a. La seva organització i competències.
b. Els procediments administratius que tramiten, tot precisant-ne els requisits
essencials i els terminis de resolució i notificació, com també el sentit del
silenci.
c. Les dades de localització, com ara l’adreça postal, el telèfon i el correu
electrònic.
d. Altra informació d’interès general i/o legalment establerta.
2. Es podrà difondre a través de mitjans electrònics qualsevol altra informació relativa
a assumptes o qüestions d’interès general per als ciutadans i les ciutadanes com ara
en els àmbits de sanitat, salut, cultura, educació, serveis socials, medi ambient,
transports, comerç, esports i lleure.
3. La informació facilitada farà constar l’òrgan administratiu proveïdor de la informació i
les dates d’actualització.
4. Tanmateix, l’Administració municipal podrà facilitar per mitjans electrònics a través
de la web municipal corresponent la informació i recursos que consideri adients.
Article 15. Informació administrativa
L’Administració municipal facilitarà a través de mitjans electrònics tota la informació
administrativa que per prescripció legal o resolució judicial s’hagi de fer pública, tot
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especificant en qualsevol cas l’òrgan administratiu autor de l’acte o disposició publicats
de conformitat a la normativa de protecció de dades personals. A tall d’exemple,
l’Administració municipal farà pública la informació següent:
a. Els acords dels òrgans de govern.
b. Les ordenances municipals
c. El pressupost municipal i les memòries de gestió.
d. Les figures de planejament urbanístic.
e. Els anuncis d’informació pública.
f. Els procediments de contractació administrativa.
g. Els procediments de concessió de subvencions.
h. Els procediments de selecció de personal.
i. Els impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals.
Article 16. Qualitat i seguretat de la seu electrònica
1. Els serveis a la seu electrònica estaran operatius 24 hores al dia, tots els dies de
l’any. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica, o alguns dels seus
serveis, pot no estar operativa, s’haurà d’anunciar als usuaris i les usuàries amb la
màxima antelació que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin
disponibles.
2. La seu electrònica complirà els estàndards d’accessibilitat de conformitat amb la
normativa aplicable, i en particular es garantirà que sigui accessible des dels principals
navegadors i sistemes operatius d’estandards oberts o, en el seu cas, d’ús generalitzat
pels ciutadans.
3. Les entitats incloses a l’article 2 d’aquesta Ordenança es comprometen a vetllar per
la qualitat de la informació continguda a les pàgines web de la seva titularitat, si bé no
es consideraran responsables en cap cas de la informació que es pot obtenir a través
de fonts externes a les entitats esmentades, ni tampoc de les opinions que puguin
expressar, a través de les pàgines web municipals, persones que no hi estiguin
vinculades
Article 17. Tauler d’edictes electrònic
1. La publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària,
s'hagin de publicar al tauler d'edictes municipal, podrà ser substituïda o
complementada per la seva publicació al tauler d'edictes electrònic.
2. L’accés al tauler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial
d’acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana.
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3. El tauler d’edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin
l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a la
legislació vigent.
4. El tauler d’edictes electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l’any.
Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes electrònic pot no estar
operatiu, s’haurà d’anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que
sigui possible, i indicar-los els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin
disponibles.
CAPÍTOL SISÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
Article 18. Procediments tramitats per via electrònica
1. L’Administració municipal garanteix en relació als tràmits i procediments la
tramitació dels quals es faci per mitjans electrònics, l’exercici del dret a relacionar-s’hi
per mitjans electrònics i la resta de drets previstos en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l’apartat anterior, es podrà
demanar informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar peticions, practicar
al·legacions, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en general, exercir els
drets i les facultats que reconeix l’ordenament jurídic administratiu.
3. En el marc de la legislació vigent i dels principis d’aquesta ordenança, mitjançant
ordenança que s’incorporarà a la seu electrònica de l’Administració municipal, es
podran determinar els supòsits i les condicions en què serà obligatori comunicar-se
amb l’Administració municipal a través de mitjans electrònics, quan els interessats
siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raons de
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats,
tinguin garantits l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests
mitjans.
Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius
1. Les entitats integrades a l'Administració municipal podran utilitzar per a la seva
identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin
els sistemes següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de
dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica
de l'Administració municipal i l'establiment de comunicacions segures.
b. Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de
l'Administració municipal
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c. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell
electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.
d. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.
2. Els actes administratius de les entitats integrades a l’Administració municipal es
podran dictar de forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits
establerts per als actes administratius a la normativa administrativa aplicable i en
aquesta Ordenança. A aquests efectes, les entitats integrades a l'Administració
municipal requeriran de la utilització d’un segell electrònic de l'òrgan o entitat de dret
públic corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els requisits exigits
per la legislació de signatura electrònica.
3. La identificació i l'exercici de la competència de les entitats integrades a
l'Administració municipal es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica de
què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la
normativa bàsica aplicable.
Article 20. Iniciació
Quan utilitzin els models i les sol·licituds electròniques als què es fa referència a la
present, els ciutadans i les ciutadanes hauran d’utilitzar la signatura electrònica
reconeguda o qualsevol altre mecanisme d’identificació i d’acreditació de la voluntat
que s’estableixi de conformitat amb aquesta Ordenança, i amb el que preveu l’article
70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Article 21. Exigència i acreditació de representació
1. Els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitjà de representants en els
procediments i tràmits administratius que es facin davant l’Administració municipal per
mitjans electrònics, d’acord amb el que preveuen la legislació general i aquesta
Ordenança. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà
subjecta a l’acreditació de la representació en aquells casos que així ho estableixi la
legislació general, per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquesta
representació.
2. El procediment d’acreditació de la representació quan es facin actuacions per
mitjans electrònics es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments
alternatius següents:
a. Mitjançant la presentació d’apoderaments en suport electrònic.
b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de
representació i que siguin acceptats per l’Administració municipal conformitat
amb el que s’estableix en aquesta Ordenança.
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c. Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la
posterior comprovació de la representació als registres de l’Administració
municipal o d’altres administracions o entitats amb què l’Administració
municipal hagi signat un conveni de col·laboració.
d. Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti
l’Administració municipal en el marc de les lleis i d’aquesta Ordenança.
Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l’Administració municipal
podrà, en qualsevol moment, demanar a l’apoderat o apoderada la justificació de
l’apoderament.
Article 22. Tramitació per via electrònica dels procediments
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que en cada cas s’utilitzin
per a la realització per mitjans electrònics dels tràmits administratius hauran de garantir
el control dels terminis, la constància de la data i l’hora i la identificació de les persones
responsables de les actuacions, a banda del respecte a l’ordre de tramitació dels
expedients.
2. La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol·licitar i obtenir
informació almenys sobre l’estat de la tramitació dels procediments administratius
gestionats electrònicament en la seva totalitat, d'acord amb les condicions del servei
d'accés restringit establert a aquest efecte. La informació sobre l'estat de tramitació del
procediment comprendrà la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del
seu contingut, així com la data en què es van dictar.
3. L’Administració municipal podrà remetre a la persona interessada avisos sobre
l’estat de la tramitació, a les adreces electròniques de contacte que aquesta li hagi
indicat.
Article 23. Presentació de documents i declaració responsable
1. No caldrà aportar documents que estiguin en poder de l’Administració municipal o
d’altres administracions públiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les
quals l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració. L’exercici
d’aquest dret es farà d’acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la
normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
2. Les entitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança promouran la
substitució de l’aportació de documents acreditatius del compliment de requisits per
una declaració responsable de la persona interessada que expressi la concurrència
dels requisits esmentats i el compromís d’aportar els justificants, a requeriment de
l’Administració municipal.
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3. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es podrà
efectuar als registres de l’Administració municipal o als d’altres administracions o
entitats amb les quals l’Administració municipal tingui signat un conveni de
col·laboració.
Article 24. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades
1. D’acord amb els principis de simplicitat administrativa i interoperabilitat entre
administracions, l’Ajuntament promourà l’eliminació de certificats i, en general, de
documents en paper, que se substituiran, sempre que es pugui, per certificats i
documents electrònics o per transmissions de dades.
Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de
transmissions de dades, la seva expedició, tractament i efectes es regiran pel que
disposa aquesta Ordenança, amb subjecció estricta a la normativa de protecció de
dades de caràcter personal, així com a la resta de la normativa aplicable al
procediment administratiu.
2. L’Administració municipal es compromet a facilitar l'accés d'altres administracions
públiques a les dades relatives als interessats que estiguin en el seu poder i es trobin
en suport electrònic. En tot cas, s’establiran les màximes garanties de seguretat,
integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la
protecció de dades de caràcter personal.
3. En el marc dels principis regulats en aquesta Ordenança, l’Administració municipal
promourà l’establiment de convenis amb les entitats públiques o privades tant
emissores com receptores de certificats o documents administratius, per tal de
simplificar l’obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació de documents o
certificats electrònics per transmissions de dades.
4. L’Administració municipal podrà establir els mecanismes necessaris per a
l’elaboració de certificats administratius electrònics, que tindran els mateixos efectes
que els expedits en suport paper. El contingut d’aquests es podrà imprimir en suport
paper i la signatura manuscrita se substituirà per un codi de verificació generat
electrònicament, que permetrà de comprovar-ne l’autenticitat accedint telemàticament
als arxius de l’òrgan o organisme emissor. L’Administració municipal emetrà certificats
electrònics sobre les dades que figuren en poder seu, a petició dels ciutadans i les
ciutadanes.
5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, podran
presentar a l’Administració municipal certificats en suport electrònic d’altres
administracions obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del
certificat en paper.
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Article 25. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper
1. La compulsa electrònica de documents electrònics i en suport paper es farà a través
d’un procediment de digitalització segur, que inclogui, en els termes de l’article 19
d’aquesta Ordenança, la signatura electrònica del personal al servei de l’Administració
municipal que hagi realitzat la compulsa i que garanteixi l’autenticitat i la integritat de la
còpia. Els documents compulsats electrònicament tindran la consideració de còpies
autèntiques.
2. La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tràmits i
procediments administratius que es tramitin per via electrònica es farà mitjançant la
compulsa electrònica dels documents en suport paper.
Article 26. Expedient electrònic
1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que continguin.
2. La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex
electrònic, firmat per l’òrgan o l’entitat municipal actuant, segons que correspongui.
Aquest índex garantirà la integritat de l’expedient electrònic i en permetrà la
recuperació sempre que calgui. És admissible que un mateix document formi part de
diferents expedients electrònics.
3. La remissió d’expedients es podrà substituir a tots els efectes per la posada a
disposició de l’expedient electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-ne una
còpia de conformitat amb les previsions d’aquesta Ordenança.
4. Els documents administratius en suport electrònic són vàlidament emesos si tenen
incorporat algun dels sistemes admesos de signatura electrònica.
Article 27. Acabament
1. Els procediments que es tramitin i s’acabin en suport electrònic garantiran la
identificació i l’exercici de la competència per part de l’òrgan que en cada cas estigui
reconegut com a competent.
2. L’acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic haurà de complir els
requisits que preveu la legislació vigent.
3. El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar als llibres de
resolucions i als llibres d’actes, mentre aquests no tinguin el format en suport
electrònic, es farà d’acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta
Ordenança.
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Article 28. La notificació per mitjans electrònics
1. La notificació es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona interessada
hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o expressi el seu consentiment a la
seva utilització, en qualsevol
dels procediments administratius tramitats en
l’Administració municipal.
2. L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que
els relacionin amb l’Administració municipal o per a un o diversos tràmits, segons el
que s’hagi manifestat.
3. Per a l’eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que
manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de disposar
d’una adreça electrònica.
4. L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de
notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o
modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica,
quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni.
5. La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es
produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica. El sistema de notificació
acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de
la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part
del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de
les circumstàncies anteriors.
6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça
electrònica i transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut,
s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d’ofici o a instància de la
persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés a la
seva adreça electrònica.
7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a
l’òrgan o entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per
mitjans electrònics.
En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan s’apreciï
mala fe o abús de dret per part del ciutadà o la ciutadana.
8. L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les
actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per
compareixença, sempre que quedi constància d’aquest accés.
9. L’Administració municipal podrà incloure la notificació d'actes administratius en el
tauler d’edictes electrònic, sense perjudici de les publicacions que siguin exigibles, si
conté els elements de la notificació determinats per la legislació bàsica, en els supòsits
següents:
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a. Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de
l’ajuntament de l’últim domicili en els casos en què les persones interessades
en un procediment siguin desconegudes, s’ignori el mitjà o el lloc de la
notificació i aquesta no s’ha pogut practicar, malgrat que s’ha intentat.
b. Quan les persones destinatàries de l’acte són una pluralitat indeterminada.
c. Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència
competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries
successives s’han de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb
els mateixos efectes. Aquesta circumstància s’ha d’indicar en la convocatòria
del procediment, i no tenen validesa les publicacions que s’efectuïn en llocs
diferents.

CAPÍTOL SETÈ. REGISTRE, ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Article 29. Registre electrònic
1. Es crea el Registre electrònic de l’Administració municipal, configurat tècnicament
com un accés telemàtic al Registre General de l’Administració municipal
2. El Registre electrònic s’integrarà a tots els efectes en el Registre general de
l’Administració municipal i tindrà caràcter voluntari per als administrats, llevat dels
supòsits d’utilització obligatòria establerts per llei o per les normes de creació de futurs
procediments telemàtics en què es reguli la presentació de sol·licituds, escrits o
comunicacions a través del registre esmentat.
3. L’accés al Registre electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tots els dies
de l’any. La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de
consignació electrònica de data i hora. Als efectes del còmput de terminis, la recepció
de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El
Registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.
4. La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà
els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos
legalment.
5. El Registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o
comunicacions que no compleixin els requisits de l’article 20 de la present Ordenança
o no compleixin tots els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels
ciutadans i les ciutadanes que fixi l’Administració municipal de conformitat amb les
previsions d’aquesta Ordenança.
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6. El Registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia
autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la
relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el
número d'entrada en el registre.
La no emissió del rebut o, si s’escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o
deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.
7. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar
operatiu, s’haurà d’anunciar als usuaris amb la màxima antelació possible i mentre duri
aquesta situació. En tot cas, a la seu electrònica corresponent s’informarà sobre la
suspensió temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s’escau, de
l’adopció de mesures correctives de la situació.
8. El Registre Electrònic estarà habilitat únicament per a la presentació d’escrits i
sol·licituds, així com de documentació en format electrònic que pugui completar els
escrits i sol·licituds respecte dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica. Els escrits i comunicacions de tràmits no accessibles es tindran per no
presentats, comunicant-se aquesta circumstància, per si el ciutadà o ciutadana
considera convenient utilitzar qualsevol de les formes de presentació d’escrits que
preveu la legislació de procediment administratiu comú.
Els formats dels documents que s’admetran en el Registre Electrònic seran publicats a
la seu electrònica corresponent, vetllant per la neutralitat tecnològica.
9. Per iniciativa dels interessats o per requeriment de l’Administració municipal és
possible presentar al Registre electrònic documentació que acompanyi les sol·licituds,
escrits i documents presentats, així com documents complementaris.
Quan aquesta documentació no es presenti en el mateix acte que la sol·licitud, escrit o
document, per al cas que s’hagués indicat un número d’entrada de resguard
acreditatiu de la sol·licitud, escrit o document al que acompanyi o complementi la
presentació inicial, l’interessat haurà d’indicar aquest número d’entrada.
Article 30. Arxiu electrònic de documents
1. L’Administració municipal podrà arxivar per mitjans electrònics tots els documents
que es produeixin en l’exercici de les seves funcions. La reproducció en suport
electrònic de documents en suport paper es farà de conformitat amb el procediment de
compulsa previst en aquesta Ordenança.
En el supòsit de documents emesos originàriament en paper, dels quals s'hagin
efectuat còpies electròniques, es podrà procedir a la destrucció dels originals, en els
termes i amb les condicions que estableixi l’Administració municipal, de conformitat
amb l’acord 1/2010 de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental
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sobre les condicions de substitució de documents en suport físics per còpies
electròniques de documents amb validesa d’originals.
2. L’Administració municipal podrà establir convenis o acords amb altres entitats per a
l’arxiu definitiu dels seus documents electrònics, sempre que compleixin la integritat,
autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents arxivats
de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.
Article 31. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics
La preservació i l’accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es
regirà per les previsions d’aquesta Ordenança relatives a l’accés a la informació i pels
principis i normes aplicables a la protecció de la confidencialitat i privacitat de dades.
Article 32. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments
accessibles per via electrònica
1. La verificació sobre el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica correspon a l'òrgan designat a aquest efecte per l'Alcalde.
2. Aquest òrgan serà l’encarregat de definir un document de coordinació i supervisió
amb tots els elements necessaris per avaluar el compliment dels tràmits i
procediments accessibles per via electrònica establerts en aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VUITÈ. FACTURA ELECTRÒNICA
Article 33. Factura electrònica
1. L’Administració municipal accepta expressament la utilització de mitjans electrònics
en la remissió de les factures a ella destinada, en els termes previstos en aquest
article.
2. La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatàries l’Administració
municipal en l’àmbit de la contractació administrativa, així com la d’aquelles que,
expedides entre particulars, es presentin electrònicament davant aquestes institucions
en el curs de qualsevol procediment administratiu, es pot realitzar mitjançant qualsevol
sistema que, als efectes de garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut,
compleixi el que estableix la normativa reguladora de les obligacions de facturació.
3. La conservació de factures en suport electrònic per mitjans que garanteixin un accés
en línia a les dades, així com la seva càrrega remota i utilització per part de
l'Administració Tributària, es realitzarà d’acord amb el que estableix la normativa
reguladora de les obligacions de facturació.
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DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
La present Ordenança entrarà en vigor en els termes establerts a l’article 70 en relació
amb l’article 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, una vegada transcorregut el
termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
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

8. Deixar sense efectes l’acord del Ple celebrat en sessió 26-02-2014
relatiu a la declaració de serveis públics essencials i prioritaris, i
aprovar una nova declaració ( exp. 1876/2014 )
Primer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 9 de gener de 2013 es va aprovar
la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, produint-se dues modificacions posteriors, la primera per acord de
Ple de data 12 de juny de 2013, i la segona per acord de Ple de data 26 de febrer de
2014.
Segon.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, estableix en el seu article 3.2; així com també la Llei 36/2015, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, estableix a l’article
21.Dos), que durant l’any 2015 no es procedirà a la contractació del personal temporal,
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, salvant
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que
afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Tercer.- Atès que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector
prioritari o essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada
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administració. Entenent aquelles referides a les necessitats públiques que requereixin
d’una actuació preferent sobre les altres, o sense les quals l’administració no podria
prestar amb les degudes garanties els serveis públics a què està obligada per
imperatiu legal.
Quart. Atès que els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases de règim local, defineixen les competències que hauran d’exercir els municipis,
en els termes de la legislació de l’estat i de les comunitats autònomes.
S’ACORDA :
Primer.- Deixar sense efectes l’acord de Ple de de data 26 de febrer de 2014 relatiu a
la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, pels motius anteriorment esmentats.
Segon.- Declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els següents:
o
o

o

o
o

Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les
Treballadores familiars.
Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de
l’àmbit educatiu del municipi.
Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i
desenvolupament promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció
laboral dels col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser
contractat mitjançant Plans d’Ocupació Locals.
Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil.
Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadà.

I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’ adequat funcionament
dels serveis públics.
Tercer. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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.

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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
9. Modificació d’estatuts del Consorci Localret per adaptar-los a la LRSAL
( exp. 214/2015 )
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Assentiment dels membres presents
El Consorci Localret en data 23 de desembre de 2014 ( registre d’entrada EACAT
E/000240-2014 ) ha tramès a aquest Ajuntament, com a membre d’aquest Consorci,
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l’acord adoptat el 27 de novembre de 2014 per la seva Assemblea General que aprova
inicialment la modificació dels estatuts per tal d’apartar-los a la LRSAL.
La documentació adjunta es composa del certificat de l’acord de l’Assemblea General
atorgat pel Secretari del Consorci, informe jurídic, proposta d’acord a adoptar per
aquest Ajuntament i el text refós dels estatuts.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del que
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
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29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
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32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
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Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
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Tercer.- Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE 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
10. Ordenança municipal sobre simplificació administrativa en matèria
d’intervenció urbanística i d’activitats : inici de l’expedient i constitució
de comissió d’estudi ( exp. 156/2015 )
Primer. Per decret núm. 2014-0265, de 28 d’abril de 2014, es va crear la Cartera de
Tramitacions Assistides.
Segon. La implementació de la Cartera en l’àmbit de la intervenció urbanística i
d’activitats requereix d’una ordenança que permeti aplicar el règim de comunicació a
les activitats innòcues i a les obres que no requereixin projecte facultatiu, conforme a
l’article 96 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Tercer. 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.
Quart. 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.
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S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient per la redacció de l’Ordenança municipal sobre simplificació
administrativa en matèria d’intervenció urbanística i d’activitats.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança,
que estarà integrada per les següents persones:
-

-

Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President, o
regidor en qui delegui
Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent fent
Poble, o regidor en qui delegui
Sr. Tomás Casero García, en representació del grup municipal PSC, o regidor
en qui delegui
Sr. Xavier Sagués i Tañà, en representació del grup municipal Imagina’t Sant
Fruitós-AM, o regidor en qui delegui
Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU, o regidor
en qui delegui
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer 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 el termini màxim de 2 mesos.
Quart. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE 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: Unanimitat dels membres presents

11. Modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de
residus per adaptació a la Llei 15/2014 ( exp. 203/2015 )
Primer. El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest
Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i
activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de
competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de
concurrència i lliure mercat.
Segon. L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis
mesos per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions,
concretament a les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a les
causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes
d’aquest dret de separació i la liquidació del consorci.
Tercer. En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per
majoria absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequarlos, a la citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu,
ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 17 de desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el
qual no s’han presentat al·legacions.
Quart. De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació.
Cinquè. En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de
modificació dels Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei
30/1990, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, es formula l’adopció de la present proposta, que
requerirà el quòrum preceptiu de la majoria absoluta de membres de la Corporació,
S’ACORDA :
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la
gestió de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts
per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i d’altres mesures de reforma administrativa, els quals queden redactats
conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se
conjuntament i que siguin necessaris per la seva tramitació.
ANNEX. Articles modificats
Article 23.- Separació dels ens consorciats
Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci en qualsevol moment.
L’exercici del dret de separació s’haurà de realitzar mitjançant escrit adreçat al Consell
Plenari del consorci d’acord amb els requisits establerts a la normativa que sigui
d’aplicació.
Els efectes de l’exercici del dret de separació del consorci són els establerts a l’article
13 de la llei 15/2014, de 16 de setembre o normativa que la substitueixi, tenint en
compte les següents consideracions:
a) Al produir-se la separació el Consell plenari, per majoria simple dels vots, podrà
acordar la continuïtat del Consorci, sempre almenys continuïn dues
administracions i, si escau, procedir a determinar, d’acord amb el procediment
que pertoqui, la nova adscripció a l’administració que sigui pertinent.
b) La quota de separació, positiva o negativa, que correspon a qui exercita el dret
de separació es calcularà d’acord amb la participació que li hagués correspost
en el saldo resultant del patrimoni net en el cas d’haver tingut lloc la liquidació,
tenint en compte que el criteri de repartiment serà proporcional al nombre
d’habitants del municipi. Alhora, pel càlcul de l’esmentada quota de separació
es tindrà en compte que l’ens que exercita la separació s’haurà de fer càrrec
dels danys i perjudicis que ocasioni la seva separació sobre els costos i la
viabilitat dels serveis consorciats així com estar al corrent del compliment de
les obligacions i compromisos anteriors.
c) No participaran en la quota de separació els ens consorciats a qui no se’ls hagi
prestat serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.
d) El Consell plenari aprovarà la quota de separació que correspongui a qui
exerciti el dret de separació i acordarà la forma i condicions en que tindrà lloc
el seu pagament o cobrament.
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e) L’efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota
de separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat
el deute, si la quota es negativa.
Article 24.- Separació forçosa dels ens consorciats
24.1. El Consell Plenari podrà acordar, per majoria absoluta de vots, la separació
forçosa d’un ens consorciat. En aquests supòsit s’aplicarà pel càlcul de la quota de
separació el previst a l’article 23 dels estatuts per la separació voluntària.
Article 25.- Dissolució i liquidació del Consorci
El Consorci es pot dissoldre per alguna de les següents causes:
a) Compliment de la finalitat del Consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
d) Separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant.
e) Incompliment de l’objecte.
f) Transformació del Consorci en un altre ens.
g) Aquelles altres previstes a la normativa aplicable.
L’acord de dissolució l’ha d’adoptar el Consell Plenari per majoria de dues terceres
parts dels vots emesos que, en tot cas, han de representar la majoria absoluta del
nombre legal de vots, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats.
A l’adoptar l’esmentat acord caldrà nomenar, per majoria simple de vots, un liquidador.
A falta d’acord el liquidador serà el gerent del Consorci.
El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre tenint en
compte el següent:
a) No participaran el la quota de liquidació els ens consorciats a qui no se’ls hagi
prestat serveis ni hagin realitzat aportacions econòmiques.
b) A més dels drets i obligacions existents, es tindran en compte les despeses i
obligacions futures, com ara les de post clausura del dipòsit controlat o les
derivades de l’adequada gestió ambiental dels serveis i patrimoni del consorci.
c) El saldo net obtingut, positiu o negatiu, es repartirà en proporció als habitants
de cada ens consorciat amb dret a participar a la quota de liquidació.
El Consell plenari acordarà la forma i condicions de pagament de la quota de liquidació
en el supòsit que aquesta resulti positiva, així com la possibilitat de reversió de les
obres i instal·lacions a les administracions consorciades.
Les entitats consorciades podran acordar, per majoria qualificada de dues terceres
parts dels vots emesos, que en tot cas han de representar la majoria absoluta del
nombre legal de vots, la cessió global d’actius i passius a una altre entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius
del consorci.
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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 SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Reglament de l’arxiu municipal : inici d’expedient per modificació d’un
reglament ( exp. 127/2015 )
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 15 de desembre de 2010
el Reglament de l’arxiu municipal de Sant Fruitós de Bages.
Segon. En data 8 de març de 2011 es va procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del text íntegre del reglament aprovat definitivament.
Tercer. Vist l’informe de la tècnica d’arxiu sobre l’obertura de l’arxiu històric municipal
de Sant Fruitós de Bages i la necessitat d’establir un criteri general de la documentació
que es guarda en l’arxiu administratiu i l’arxiu històric i en quins terminis.
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 del reglament, 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 del reglament de l’arxiu municipal de Sant
Fruitós de Bages.
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de serveis a la
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ciutadania, la modificació del reglament de l’arxiu municipal, en relació a la
incorporació de:
-

S’afegeix un capítol VI amb la denominació “Dependències de l’Arxiu
Municipal” integrat per dos articles amb el redactat següent:
“Article 80
L’arxiu s’integra per sengles dependències denominades Arxiu
administratiu i Arxiu històric, les quals s’ubiquen respectivament a la
casa consistorial i l’edifici de la biblioteca municipal.
Article 81
Els fons de l’arxiu es traslladaran de l’arxiu administratiu a l’arxiu històric
segons les regles següents:
a) Com a regla general, es traslladarà tota la documentació que tingui
una antiguitat de més de 5 anys des de la seva data de tancament.
Les transferències s’efectuaran a principi d’any, en el cas que sigui
necessari es podrà establir transferències extraordinàries.
b)

Els llibres d’actes i resolucions de l’Ajuntament es traslladaran quan
tinguin una antiguitat superior a 20 anys.

c) Romandran a l’arxiu administratiu de forma indefinida i, mentre no es
verifiqui que no poden efectuar actuacions municipals en curs o que
puguin ser objecte de consulta habitual, les series documentals
relatives a
- planejament territorial i urbanístic
- delimitació del terme municipal
- llicències urbanístiques
- instruments de control d’activitats
- plantilles de personal
- relacions de llocs de treball
- registre de personal
- expedients personals de serveis socials
- patrimoni municipal
- registre d’associacions i fundacions municipals,
- i altres que singularment es puguin determinar per decret. “
Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords per termini de 30 dies, a fi
que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin
formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense
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que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, la modificació del reglament 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.

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
13. Aprovació definitiva del Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca
municipal, incorporant parcialment els suggeriments aportats per la
Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ( exp.
1026/2014 )
Primer. El Ple de l’Ajuntament en data 12/11/2014 va aprovar inicialment el Reglament
d’ús i funcionament de la Biblioteca municipal.
Segon. Durant el termini de trenta dies hàbils compresos entre el 3/12/2014 i el
13/1/2015 l’expedient i l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre al tràmit d’informació
pública mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOPB de data 27/11/2014 i
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al DOGC núm.6762 de 2/12/2014, i a través de la seu electrònica municipal i del taulell
d’anuncis de la corporació, sense que consti presentada cap al·legació o reclamació.
Tercer. Durant l’esmentat termini d’exposició pública, el Regidor de cultura va fer
tramesa a aquesta àrea gestora el Reglament revisat per la Gerència del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que en el seu moment li va fer arribar la
Directora de la Biblioteca municipal, amb les comentaris que hi consten al marge del
text articulat.
Atès que des del punt de vista procedimental dites observacions no tenen la
consideració d’al·legacions ni en el fons, ni en la forma, els quals poden ésser
considerats com a millores o suggeriments al text aprovat per l’ajuntament, que venen
a completar i harmonitzar-lo amb la normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Quart.- Vist l’ informe emès conjuntament, en data 27 de gener de 2015, per la Tècnic
de l’arxiu i la Directora de la Biblioteca municipal que consta a l’expedient i es
transcriu:
“
Informe tècnic sobre les observacions de la Gerència del Servei de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona al reglament d’ús i funcionament de la biblioteca
municipal.
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ha fet arribar a la directora de la
biblioteca de Sant Fruitós de Bages el reglament d’ús i funcionament de la biblioteca
municipal, del qual se li va donar trasllat, incorporant determinats comentaris al text
aprovat inicialment per l’Ajuntament.
Per part de la vicesecretaria es va demanar a la direcció de la biblioteca i a la tècnica
d’arxiu que s’informés de la necessitat d’atendre o no d’incorporar dites observacions
del text aprovat per l’Ajuntament.
Les tècniques que subscriuen han procedit a l’anàlisi de les observacions les quals es
consideren, en principi, mera suggeriments amb l’objecte de millorar el text i
harmonitzar-lo amb la normativa de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
Quedant els comentaris proposats de la següent manera:
- S’accepta el comentari 1: preàmbul.
- S’accepta el comentari 2: article 2 (se suprimeix les superfícies de planta
d’accés i planta superior).
- S’accepta el comentari 3: article 4 punt 2 (se suprimeix les especificacions dels
horaris).
- S’accepta el comentari 4: article 4 punt 3.
- S’accepta el comentari 5: article 4 punt 4.
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-

S’accepta el comentari 6: article 4 punt 5 (s’incrementa l’edat dels menor de 6 a
8 anys).
No es considera el comentari 7: article 7 punt 6.
S’accepta el comentari 8 : article 7 punt 10 (refós i indexat a l’apartat 7
renumerant la resta de punts) .
S’accepta el comentari 9: article 8 punt 4.
S’accepta el comentari 10: article 8 punt 8.
S’accepta el comentari 11: article 8 punt 9.
No s’accepta el comentari 12: article 8 punt 9.
S’accepta el comentari 13: article 8 punt 10.
S’accepta el comentari 14: article 8 punt 14.
S’accepta el comentari 15: article 11 punt 8.
No s’accepta el comentari 16: article 11 punt 12.
S’accepta el comentari 17 i 18 article 11 punts 17 i 18.
No s’accepta al comentari 19. article 12 punt 7.
S’accepta el comentari 20: article 12 punt 9.
No s’accepta el comentari 21: article 12 punt 9.
S’accepta el comentari 22: article 13 punt 2.
S’accepta el comentari 23: article 17 punt 3.
S’accepta el comentari 24: article 18 punt 1.
No s’accepta el comentari 25: títol 4.
S’accepta el comentari 26: títol 4.
S’accepta el comentari 27: article 21 punt 2.
S’accepta el comentari 28: article 21 punt 8.
S’accepta el comentari 29 article 22 punt 9.

Respecte a les observacions al règim sancionador previst es considera que cal
mantenir el redactat del reglament, per poder corregir conductes inapropiades.
S’accepta retitular el títol 5 com a “mesures correctores i sancionadores” i s’accepta la
resta.
- No s’accepta el comentari 32: títol 6 (la regulació i gestió de la sala polivalent
correspon a l’Ajuntament).
En conclusió es considera, tant en sentit positiu com negatiu , que les observacions
realitzades per la Diputació de Barcelona, de constant referència no es consideren
propostes que canviïn de forma substancial el contingut del reglament ni el modifiquen
de manera funcional.
A resultes de la incorporació de les observacions acceptades, el text del reglament és
el que es configura annexat en present informe.
Per els efectes que s’estimin oportuns, els tècnics que subscriuen trameten el present
informe.
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Sant Fruitós de Bages, 27 de gener de 2015
Participació de qui signa,

Conxita Fenoy Zapata
Directora de la biblioteca Sant Fruitós de Bages

Anna Cura Subirana
Tècnica d’arxiu “

Cinquè- Atès que la incorporació d’ofici de les observacions derivades dels comentaris,
no suposen un canvi substancial del text del Reglament inicialment aprovat, en
conseqüència, no esdevé exigible nova convocatòria de la Comissió d’estudi. Si bé
d’acord amb l’article 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), la
incorporació de suggeriments encara que no comportin canvis substancials s’han de
fer constar a l’acord d’aprovació definitiu.
Sisè. Atès allò establert als articles 4,49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; als articles 8, 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; així com als articles 58 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals, sobre les
ordenances municipals i el procediment d’aprovació de disposicions de caràcter
general.
Setè. Vist el text del Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca municipal aprovat
inicialment pel Ple que incorpora parcialment els suggeriments realitzats per la
Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb
els articles 172 i 175 del ROF, s’informa favorablement, i d’acord amb el que disposa
l’art. 97.1 del ROF es pot portar a la consideració de la Comissió Informativa de Servei
a les Persones per que dictamini favorablement i elevi al Ple municipal la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Acceptar parcialment els suggeriments formulats per la Gerència de Serveis
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, respecte d’ alguns articles del
Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca municipal d’acord a l’informe tècnic
transcrit a la part expositiva com a motivació, de conformitat amb l’article 89.5 de la llei
30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú:
-

S’accepta el comentari 1: preàmbul.
S’accepta el comentari 2: article 2 (se suprimeix les superfícies de planta
d’accés i planta superior).
S’accepta el comentari 3: article 4 punt 2 (se suprimeix les especificacions dels
horaris).
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-

S’accepta el comentari 4: article 4 punt 3.
S’accepta el comentari 5: article 4 punt 4.
S’accepta el comentari 6: article 4 punt 5 (s’incrementa l’edat dels menor de 6 a
8 anys).
No es considera el comentari 7: article 7 punt 6.
S’accepta el comentari 8 : article 7 punt 10 (refós i indexat a l’apartat 7
renumerant la resta de punts) .
S’accepta el comentari 9: article 8 punt 4.
S’accepta el comentari 10: article 8 punt 8.
S’accepta el comentari 11: article 8 punt 9.
No s’accepta el comentari 12: article 8 punt 9.
S’accepta el comentari 13: article 8 punt 10.
S’accepta el comentari 14: article 8 punt 14.
S’accepta el comentari 15: article 11 punt 8.
No s’accepta el comentari 16: article 11 punt 12.
S’accepta el comentari 17 i 18 article 11 punts 17 i 18.
No s’accepta al comentari 19. article 12 punt 7.
S’accepta el comentari 20: article 12 punt 9.
No s’accepta el comentari 21: article 12 punt 9.
S’accepta el comentari 22: article 13 punt 2.
S’accepta el comentari 23: article 17 punt 3.
S’accepta el comentari 24: article 18 punt 1.
No s’accepta el comentari 25: títol 4.
S’accepta el comentari 26: títol 4.
S’accepta el comentari 27: article 21 punt 2.
S’accepta el comentari 28: article 21 punt 8.
S’accepta el comentari 29 article 22 punt 9.

Respecte a les observacions al règim sancionador previst es considera que cal
mantenir el redactat del reglament, per poder corregir conductes inapropiades.
S’accepta retitular el títol 5 com a “mesures correctores i sancionadores” i s’accepta la
resta.
- No s’accepta el comentari 32: títol 6 (la regulació i gestió de la sala polivalent
correspon a l’Ajuntament).
Segon. Aprovar definitivament el Reglament d’ús i funcionament de la Biblioteca
municipal que s’annexa al present acord.
Tercer. Trametre a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies,
l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia integra i fefaent d’ aquesta als
efectes des que disposen els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
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Quart. Publicar el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en la seu
electrònica de l’ajuntament i anunciar dita publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè. Declarar que:
- 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. REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
PRÈAMBUL
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.
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La Biblioteca és de titularitat municipal, gestionada per conveni amb la Diputació de
Barcelona. Està integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals 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.
- 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.
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.
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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 infantil en relació amb l’etapa d’escolarització de primària
(aproximadament fins els 12 anys). 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.
-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.
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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.
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.
3. Anualment es confeccionarà un calendari dels dies considerats festius pel servei de
Biblioteca 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 de Sant Fruitós de Bages i la Diputació de
Barcelona.
5. Els menors de vuit 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.
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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.
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.

Pàgina 88 de 168
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)

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,
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 que haurà d’omplir una butlleta d’adscripció .
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. Les entitats (escoles, associacions, etc.) poden disposar de carnet. Els carnets
d’entitats es regeixen per les mateixes normes que els carnets personals.
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8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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
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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 del termini que estableix la normativa del
servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Les reserves efectuades en línia hauran de recollir-se sempre a la biblioteca
propietària.
9. Els documents han de retornar-se en bon 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. En cas que la biblioteca tanqui en període de vacances, la bústia
quedarà fora de servei. 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. 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.
11. 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.
12. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta
de les biblioteques i serveis de la XBM.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
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Article 9. Préstec Interbibliotecari.
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. Els usuaris tenen dret a fer dues sessions de consulta al dia de 1 hora cada sessió 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. 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.
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.
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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. 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 i les modificacions que en el futur es puguin
aprovar.
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:
Taules amb cadires, i un projector
Taula i cadires.
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.
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. S’ha de respectar el mobiliari de les sales.
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10. 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.
11. La sol·licitud d'aquest servei comporta que es coneixen i accepten aquestes
condicions.
12. El incompliment d'alguna d'aquestes normes comportarà la suspensió del servei a
la persona responsable de la reserva.
13. Les sales no estan insonoritzades, de manera que els usuaris hauran de mantenir
uns mínims de silenci en el seu ús.
14. 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.
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.
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.
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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 pot 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.
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
a
l’enllaç:
http://www.diba.cat/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall//journal_content/56_INSTANCE_123t2AhpydNB/16060163/25190981.
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.
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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.
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.
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TÍTOL 4. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
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, es durà a terme
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. Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per a l’emissió
del carnet s’incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària, del qual és
responsable la Diputació de Barcelona. Les dades d’usuari s’utilitzaran per a la gestió
dels serveis de les biblioteques així com per a la realització d’enquestes sobre l’opinió,
l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública i la difusió
d’informació a aquells usuaris que així ho desitgin, en el termes i requisits establerts
per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per
finalitats diferents a les relacionades al present article. Els usuaris podran exercir els
seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals
previstos a la Llei.
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.
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.
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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 altres dispositius 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.
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. MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES
Article 23. Finalitat.
Les mesures correctores i sancionadores pretenen 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.
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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.
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.
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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:
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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:

VDATA/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
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EXTRACTE REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT
MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES

DE

LA

BIBLIOTECA

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.
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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.
- 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
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PRECS I PREGUNTES
No consten
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
SOBREVINGUT 1. Proposta de nomenament director de Ràdio Sant Fruitós. (
EXP. 234/2015 )
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Primer.- De conformitat amb el que estableix l’article 13.2 del Decret 80/1989, de 4
d’abril, cal trametre a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, actualment
Direcció General de Mitjans Audiovisuals, certificat que acrediti la persona que ostenta
la Direcció de l’emissora.
Segon.- Donat que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya té atribuïda la facultat
d’obtenir dels operadors de serveis de comunicació audiovisual de conformitat amb
l’article 10 h) de la Llei 2/2000, de 4 de maig, la informació que els hi sigui requerida
per exercir les funcions que li encomana la Llei.
Tercer.- Donat que l’emissora de Sant Fruitós de Bages no compleix amb aquest
requisit per determinar explícitament quina persona fa de director de l’emissora, i atesa
la voluntat de corregir aquesta omissió, es proposa nomenar al Sr. Toni Candàliga
Torné com a Director de Ràdio Sant Fruitós.
S’ACORDA :
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Primer.- Aprovar el nomenament del Sr. Toni Candàliga Torné com a director de Ràdio
Sant Fruitós, el qual no tindrà cap vinculació laboral amb l’Ajuntament i el seu
nomenament serà revocable pel Ple en els mateixos termes que s’ha produït.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a la
Direcció General de Mitjans Audiovisuals, al Sr. Toni Candàliga Torné i a l’entitat Ràdio
Sant Fruitós.
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
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
SOBREVINGUT 2. Reglament de ràdio Sant Fruitós: inici de l’expedient i
constitució de la comissió d’estudi ( EXP. 234/2015 )
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
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
Primer.- Donada la necessitat de regular el funcionament de la ràdio de Sant Fruitós
de Bages, que reguli de forma detallada el seu funcionament, es fa necessària la
redacció d’un reglament.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 de
reglament, per tal que posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva aprovació.
S’ACORDA :
Primer.- Incoar expedient per la redacció del reglament de ràdio Sant Fruitós.
Segon.- Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el reglament de ràdio
Sant Fruitós, que estarà integrada per les següents persones:

-

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.
Sra. Cristina Murcia Caraballo, en representació del grup municipal PSC,
o regidor en qui delegui.
Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent
fent Poble, o regidor en qui delegui.
Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal de CiU.
Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
Un representant designat per l’entitat Associació Ràdio Sant Fruitós.
Sr. Toni Candàliga Torné, director d’Associació Ràdio Sant Fruitós.

Secretari:
- El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar la proposta de Reglament
per la seva aprovació inicial al Ple de març.
Quart.- Declarar que:
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-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 23:45 hores del dia 11 de febrer de 2015

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 d’avaluació de
les obligacions trimestrals (quart trimestre
2014) de subministrament d’informació de
les entitats locals.
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