AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 5/2015 ( 1213.03.005 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
8 D’ABRIL DE 2015

PRESIDEIX :

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat a
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal
efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.

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

Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.
El
regidor
Sr.
Vicenç
Llorens
Concustell s’incorpora a la sessió
durant el debat del punt 9 de l’ordre
del dia.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ALTRES ASSISTENTS :
Sra. Gemma Bau Puig, interventora
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ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple :
359/2015
extraordinària i urgent de 9 de
356/2015
març i ordinària d’11 de març de
2015
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
2/2015
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
46/2015
sessions: 19 de gener i 2 de març
282/2015
de 2015
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció institucional conjunta dels
413/2015
grups municipals en suport a
l'esport català
6. Moció conjunta dels grups
412/2015
municipals per a la incorporació
de clàusules socials en la
contractació de l'Administració
pública local
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
7. Recuperació part proporcional de
136/2015
la paga extra de Nadal del 2012.
8. Aprovació del reconeixement
extrajudicial
de
crèdit
pel
429/2015
pagament de factures anteriors a
l'exercici 2015.
9. Aprovació
organigrama
estructural, modificació fitxes
409/2015
descriptives i aprovació de la
Relació de llocs de treball
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Adhesió de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages a l’organització
66/2015
especial
sense
personalitat
jurídica pròpia “Bages Turisme”

PÀGINA
3

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00:25

3

00:00:52

10

00:03:21

10

00:04:06

11

00:14:11

13

00:23:12

15

00:27:32

23

00:30:00

00:31:29
25

33

01:03:06
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11. Aprovació del Text refós de la
modificació puntual del Pla
general d’ordenació per alterar
parcialment la zonificació de 1032/2013
zones verdes i de l’equipament de
la UA-17, Sant Isidre II. ( exp.
1032/2013 )
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Adhesió a la constitució de la
367/2015
Xarxa d’escoles municipals de
persones adultes (XEMPA).
13. Conveni entre el Servei Català de
82/2015
la Salut i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, en relació a la
prestació de serveis sanitaris al
consultori municipal.
PRECS I PREGUNTES
No consten

45

01:09:06

46

01:16:18

52

01:19:36

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : extraordinària i
urgent de 9 de març i ordinària d’11 de març de 2015( exp. 359/2015 i
356/2015 )
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 )

2015-0154

5/3/15

326/2015

Aprovació de la despesa i celebració de la
Calçotada Jove 2015
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2015-0155

5/3/15

1090/2014

2015-0156

5/3/15

356/2015

2015-0157

5/3/15

1087/2014

2015-0158

5/3/15

351/2015

2015-0159

5/3/15

346/2015

2015-0160

5/3/15

318/2014

2015-0161

5/3/15

348/2015

2015-0162

6/3/15

359/2015

2015-0163

6/3/15

973/2014

2015-01641

6/3/15

351/2015

2015-0165

6/3/15

370/2015

2015-0166

6/3/15

365/2015

2015-0167

9/3/15

640/2014

2015-0168

9/3/15

1890/2014

Noves funcions d’un agent de policia, segons
informe mèdic
Convocatòria de sessió ordinària del Ple
municipal pel dia 11 de març de 2015
Resolució del recurs de reposició del
procediment sancionador per infracció de
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals
Autorització d’ús de la pista coberta de l’escola
Monsenyor Gibert
Nomenament com a funcionari interí a un agent
de policia local, per substitució d’un altre de
baixa per IT
Acatament de sentència i recepció d’expedient
administratiu respecte al recurs contenciós
administratiu 20/2014 (JCA 9)
Aprovació del padró d’usuaris per la taxa per la
prestació del servei d'atenció domiciliària, mes
de febrer
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent
del Ple pel 9 de març de 2015
Correcció del Decret núm. 2014-0816 , sobre
resolució del procediment de baixes d’ofici al
padró municipal d’habitants per inscripció
indeguda, sol.licitada a instància de part
Autorització d’ús de la pista coberta de l’escola
Monsenyor Gibert per part de l’Ampa Pla Puig
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2015/8 i O/2015/9
Aprovació del reconeixement obligació i
ordenació pagament corresponent als lloguers
dels mesos de febrer i març i regularització IPC
Resolució del contracte per la gestió del bar
ubicat al pavelló municipal
Intermissió del recurs de reposició interposat
per Hermanos Pratginestós, S.A. contra l'
aprovació de l’expedient de contractació de les
obres contingudes en el “Projecte Rotonda a la
carretera C-16c PK 2+900.

Aquest decret és nul, ja que es va enviar a la signatura del Vicesecretari per
absència del Secretari, no essent necessària la seva signatura en el moment de
finalitzar el decret, a l’haver-hi ja el Secretari.
1
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2015-0169

9/3/15

337/2015

2015-0170

9/3/15

1925/2014

2015-0171

9/3/15

6625.07.002/12

2015-0172

10/3/15

1584/2014

2015-0173

10/3/15

1299/2014

2015-0174

10/3/15

640/2014

2015-0175

10/3/15

344/2015

2015-0176

11/3/15

350/2015

2015-0177

11/3/15

1659/2014

2015-0178

11/3/15

1747/2015

2015-0179

11/3/15

384/2015

2015-0180

11/3/15

1795/2014

2015-0181

12/3/15

394/2015

2015-0182

12/3/15

375/2015

2015-0183

12/3/15

357/2015

Aprovació del padró del preu públic dels
usuàries de la llar d’infants "Les Oliveres" , mes
de març 2015
Recurs de reposició sobre la liquidació núm.
2015/0000000805, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 2 de febrer de
2015.
Aprovació de la factura derivada del contracte
dels treballs d’arranjament i condicionament del
solar ubicat al carrer Ramon i Cajal 74,
cantonada amb Albéniz 37.
Estimar el recurs de reposició, deixar sense
efectes la convocatòria i convocar de nou el
procés per la creació d’una borsa de treball
d’agents policia local
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte mixt d’obres d’instal·lació d’una
caldera de biomassa al pavelló
Gestió transitòria del bar del pavelló municipal
a favor de l'entitat ASFE, fins a nou adjudicatari
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei de Teleassistència mes de
març
Incoar el procediment per la resolució
expedients sancionadors de trànsit d les
remeses de la Diputació ( 150071268,
15008200 i 15009282 )
Resolució del recurs de reposició de
l’expedient sancionador en matèria de trànsit.
Tramesa de sol·licitud del Catàleg de Serveis
de la Diputació de Barcelona 2015 (VII)
Modificació i correcció d'errors del decret de
19.4.13, respecte a les regles per l'exercici de
funcions de secretaria per part del vicesecretari
Aprovació de la llista provisional d’admesos i
exclosos, data examen i composició del
tribunal en el procés pel concurs de mobilitat
horitzontal d’un agent de policia local
Autorització per la celebració de la 28a
Caminada popular d’Artés , al seu pas pel
terme municipal
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 16 de març de 2015
Alteració de la descripció cadastral del bé
immoble amb referència cadastral número
6731510DG0263S0001OO
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2015-0184

12/3/15

398/2015

2015-0185

12/3/15

36/2014

2015-0186

12/3/15

866/2013

2015-0187

12/3/15

400/2015

2015-0188

13/3/15

1355/2014

2015-0189

13/3/15

294/2015

2015-0190

13/3/15

402/2015

2015-0191

16/3/15

388/2015

2015-0192

16/3/15

1607/2014

2015-0193

16/3/15

845/2014

2015-0194

16/3/15

352/2015

2015-0195

17/3/15

395/2015

2015-01962

17/3/15

333/2015

Denegació de petició d'adequació de camí rural
per activitat aeronàutica al terme municipal de
Sallent
incorporació de les tramitacions assistides a la
Carperta de Tramitacions Assitides ( codis
TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8 i
TA9 )
Modificació del quadre d'equips instructors en
la tramitació de procediments municipals (equip
instructor 29) 14ª modificació
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2015/10
Ordre d’execució al carrer Nou, 26
Compareixença i tramesa d’expedient
administratiu en recurs contenciós administratiu
núm. 563/2014 (JCA 4)
Concessió d'ajuda econòmica per urgència
social
Aprovació de les indemnitzacions per
assistència las membres de la Corporació i
l’assignació mensuals als grups municipals ,
febrer 2015
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions rebudes de la
Diputació de Barcelona ( Duatló de Sant
Fruitós )
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subscrit al la Xarxa de
Sant Fruitós de Bages ( 2014 )
Autorització i ordenació del pagament a
justificar de la totalitat del pressupost de
l’empresa GOMAR INSTALACIONES
PROFIJE pels treballs de reparació de l’avaria
existent de la maquinària de la instal·lació de
climatització de les oficines de la Policia Local.
Ordre d’execució per abocaments il·legals a
Torroella de Baix
Trasllat de vehicle abandonat a un centre
autoritzat

2

En aquest decret núm. 2015-196, de 17 de març de 2015, hi consta la data
“14 de març de 2014” al títol del decret, que cal suprimir, atès que no correspon
a la data en la qual ha estat emès.
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2015-0197

17/3/15

1345/2014

2015-0198

18/3/15

380/2015

2015-0199

18/3/15

399/2015

2015-0200

18/3/15

18/2013

2015-0201

18/3/15

362/2015

2015-0202

18/3/15

410/2015

2015-0203

19/3/15

209/2015

2015-0204

19/3/15

36/2014

2015-0205

19/3/15

418/2015

2015-0206

19/3/15

1634/2014

2015-0207

20/3/15

1890/2014

2015-0208

21/3/15

638/2014

2015-0209

21/3/15

185/2015

2015-0210

23/3/15

336/2015

Resolució de la sol·licitud contra l'acord relatiu
a l'aprovació d'una liquidació: imposició i
ordenació de contribucions especials,
urbanització c/Barcelona entre el c/Jaume
Balmes i l'av. Dr Fleming.
Creació del programa temporal pel
nomenament interí d’una/a administratiu/va per
treballs de gestió de nous expedients a l’àrea
de Planejament i tramitació i seguiment
d’expedients de l’àrea de Secretaria
Ordre d’execució per tanca en mal estat al
carrer dels Esports
Convocatòria de la Comissió de seguiment i
avaluació del contracte de gestió del servei de
residència i entre de dia de la gent gran de
Sant Fruitós de Bages pel 23 de març de 2015
Canvi de titularitat de la finca
6231401DG0263S0001FO
Autorització i ordenació del pagament a
justificar per la despesa d’alta del domini
“santfruitos2016.cat” a l’empresa
10DENCEHISPAHARD , S.L. pels treballs
d’enregistrament del domini esmentat.
Atorgament de llicència de targeta d’armes
categoria 4B
Correcció d'errors respecte al decret 20150185, de 12 de març (TA9)
Ampliació del personal amb responsabilitat en
la gestió del padró municipal d'habitants
Aprovació de la factura derivada del contracte
per les obres de condicionament d’una àrea
esportiva a La Rosaleda.
Requeriment de presentació de la
documentacio prèvia a l'adjudicació de les
obres de rotonda C-16 derivat de la renuncia a
l'adjudicació del primer classificat
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
Local de Seguretat a celebrar el proper dia 28
d'abril de 2015
Designant al vicesecretari com a representant
de l'Ajuntament a l'assemblea de la JC Quatre
Finques Subsector 2 pel dia 23 de març de
2015
Autorització per la celebració de calçotada
popular
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2015-0211

24/3/15

440/2015

2015-0212

24/3/15

430/2015

2015-0213

24/3/15

11/2015

2015-0214

24/3/15

18/2013

2015-0215

24/3/15

460/2015

2015-0216

25/3/15

284/2015

2015-0217

25/3/15

4/2015

2015-0218

25/3/15

267/2015

2015-0219

25/3/15

419/2015

2015-0220

25/3/15

344/2015

2015-0221

25/3/15

135/2015

2015-0222

25/3/15

74/2015

2015-0223

25/3/15

426/2015

2015-0224

26/3/15

454/215

2015-0225

26/3/15

334/2015

2015-0226

26/3/15

291/2015

Denegació de sol·licitud d'ús d'antena
municipal
Contractació de suplent de treballadores
familiars per realització d’assumptes propis de
les titulars durant el període de Setmana Santa
Denegació de cessió de dades del padró
municipal d'habitants sol·licitades per un
particular
Modificació de la convocatòria de la comissió
seguiment i avaluació del contracte de la
Residència i centre de dia de la gent gran de
Sant Fruitós de Bages
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2015/11 i O/2015/12
Correcció d’error en el plec de clàusules
administratives del contracte administratiu
especial del servei del bar ubicat al pavelló
municipal
Resolució de les al·legacions presentades a
l'inici de l'expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró municipal d'habitants
Superació del període de prova de la tècnica
d'esports i ensenyament
Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini
(ex. 2016-2018)
Llista de cobrament per la taxa per la prestació
del servei de teleassistència, mes de març (
relació 3/2015). Correcció d'error material
Llistat de cobrament per la taxa per la prestació
del servei de teleassistència, mes de febrer (
relació núm. 2/2015). Correcció d'error
material.
Convocatòria del Consell Ciutadà Consultiu
sobre Centres de Culte, pel dia 16 d’abril de
2015
Convocatòria i ordre del dia de la sessió
extraordinària i urgent de la Junta de Govern
Local de 25 de març de 2015
Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes de març de 2015.
Trasllat de vehicle abandonat a un centre
autoritzat
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del Territori
pel dia 1 d'abril de 2015
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2015-0227

26/3/15

330/2015

2015-0228

26/3/15

414/2015

2015-0229

26/3/15

431/2015

2015-0230

26/3/15

385/2015

2015-0231

26/3/15

453/2015

2015-0232

26/3/15

11/2015

2015-0233

30/3/15

1407/2014

2015-0234

31/3/15

498/2015

2015-0235

31/3/15

505/2015

2015-0236

31/3/15

454/2015

2015-0237

31/3/15

502/2015

2015-0238

31/3/15

142/2015

2015-0239

31/3/15

786/2014

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 1 d'abril de 2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Portaveus pel dia 1 d'abril de 2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i Serveis
Centrals pel dia 1 d'abril de 2015
Aprovació del programa temporal per adaptació
a un lloc de treball d’administratiu/va adscrit a
Contractació per després substituir a la titular.
Adhesió a la campanya “L’Hora del Planeta”.
Cessió de dades estadístiques del padró
municipal d'habitants al Grup Municipal de
Convergència i Unió
Esmena del Decret número 757 de data
25/11/214, sobre la sol·licitud de bonificació de
l'Impost sobre béns immobles per família
monoparental.
Autorització i ordenació de pagament a
justificar per la depesa de la publicació d’un
anunci de licitació pública al BOE pel
manteniment de jardineria del municipi de Sant
Fruitós de Bages
Concessió d'ajuda econòmica per urgència
social.
Regularització de la despesa de la nòmina del
mes de març 2015
Sol·licitud de subvenció de suport tècnic a la
Diputació de Barcelona per l’estudi per a
l’anàlisi de la connectivitat i estudi
d’alternatives de millora de les infraestructures
de telecomunicacions
Substitucio de membres de la mesa de
contractació que es celebrarà el 31 de març de
2015 , per l’obertura del sobre 1, i si s’escau el
sobre 2, per l’adjudicació del contracte
administratiu especial del servei el bar ubicat a
l’edifici del Nexe-espai de Cultura.
Aprovació de la factura del 20% import del
projecte del contracte Redacció projecte
executiu del carril de gir a l’esquerra des de la
rotonda de la N-141c i la reordenació dels
sentits de circulació dels carrers Josep
Boixaderas i Jaume Galobart a Torroella de
Baix.
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2015-0240

31/3/15

432/2015

2015-0241

31/3/15

433/2014

2015-0242

31/3/15

245/2015

2015-0243

1/4/15

276/2015

Aprovació del contracte menor per
l’assessorament i suport als serveis tècnics
municipals
Fraccionament de la quantitat a satisfer en
concepte de responsabilitat civil fixada per la
sentència judicial 77/2014 dictada en el
procediment diligències prèvies 690/2012-judici
ràpid 31/2014 Jutjat d’Instrucció número 6 de
Manresa; procediment executori 64/2015 Jutjat
Penal nº 1.
Requeriment de presentació de documentació
preceptiva, prèvia a l’adjudicació del contracte
dels serveis per a la redacció dels documents
per a la tramitació de la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana per a la seva
adaptació a la Llei de Centres de Culte.
Modificació del percentatge de participació en
el total del pressupost en relació a l’adhesió a
l’execució conjunta de l’Actuació per a la
promoció de l’ocupació a la indústria local del
Bages

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
19 de gener i 2 de març de 2015 ( exp. 46/2015 i 282/2015 )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

4. Informació de les regidories
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
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___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment

MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció institucional conjunta dels grups municipals en suport a l'esport
català ( exp.413/2015 )
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen
un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de
tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí
el suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i,
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món
que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i
culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element
educatiu tant per a l’esportista d’èlit com per a qui se'n serveix per mantenir-se en
forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de
fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a
certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern.
L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i
la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el
passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu
teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a
curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i
l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que
menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals
federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que
no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000
voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física
al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la
supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre
que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar
l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i
associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de
l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i
l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social,
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per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en
proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una
assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció
de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent
modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels
clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns
costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert
uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que
això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament
voluntaris que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva,
un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer
per passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’esport
català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen
esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de
Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de
Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional
dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket
money en la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els
següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no
superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8%
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin
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directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes,
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003,
de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant
assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves
esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents
a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats
de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats
sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix,
que posen en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
6. Moció conjunta dels grups municipals per a la incorporació de clàusules
socials en la contractació de l'Administració pública local ( exp. 412/2015 )
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El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local,
en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el
Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules
socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès
general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les
clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta
generació de Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de
9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a
l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació
pública, i a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i
fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector
públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes
socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el
marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de
gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius
més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de
contractació que s’hi porten a terme.
El ple de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages
ACORDA:
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules
socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de
Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del
seu ús per les administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a
la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les
actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a
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la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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 DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Recuperació part proporcional de la paga extra de Nadal del 2012. ( exp.
136/2015 )
Primer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2012 es va
aprovar la declaració de no disponibilitat, en virtut de l’article 2 del Reial Decret Llei
20/12, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i
pagues addicionals del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei de la
Corporació.
Segon.- En data 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Llei 36/14, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, que preveu a la seva
Disposició Addicional 12a u (de caràcter bàsic) que el personal al servei de
l’Administració Pública pugui recuperar la mencionada paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012. En concret, preveu la possibilitat que cada
Administració aboni al personal al seu servei l’equivalent a la part proporcional
corresponent als primers 44 dies pel que fa al personal funcionari i la part proporcional
corresponent del personal laboral, que s’utilitzaran les regles de còmput aplicades a
cada tipus de personal d’acord amb el règim jurídic en vigor en el moment en que es
va produir la supressió de la paga extraordinària, paga addicional de complement
específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. És voluntat d’aquest
Ajuntament procedir a la seva devolució, sempre que això sigui possible, i per a la
nòmina del mes de maig, o en el moment que s’hagi liquidat l’exercici 2013 i es
verifiqui el compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/12,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, ates que la
mencionada recuperació de la part proporcional de la paga extraordinària està
condicionada al compliment dels criteris previstos en aquesta Llei orgànica.
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Tercer.- Per Decret de l’Alcaldia número 60 de 29.01.2015 es va donar resposta a la
petició dels representants sindicals de devolució de la part proporcional de la paga
extra de nadal 2012 segons estableix la Llei General de Pressupostos per l’any 2015,
resolent que l’òrgan competent decidiria quina resolució adoptar un cop s’hagin
realitzat els tràmits administratius preceptius.
Quart.- L’Ajuntament disposa al pressupost de l’exercici 2015 de crèdit suficient per fer
front al pagament de la quantitat equivalent a la part proporcional de la paga
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes
de desembre de 2012, amb càrrec a la partida del pressupost de despeses 13 920
12009 i 13 920 13006, i s’adjunta certificat de la relació de personal al servei de
l’Ajuntament i la quantia que els correspon percebre, si és el cas, per un total de
62.550,37 euros.
L’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa
en el pressupost de l’exercici 2015 aprovat definitivament en data 9 de març de 2015.
En l’estimació de la liquidació del pressupost 2013 tramesa al ministeri es compleixen
els objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària,
si bé aquest compliment haurà de verificar-se en el moment en que es procedeixi a la
liquidació del pressupost 2013.
Cinquè.- En aplicació del que disposa la Disposició Addicional 12a U) de la Llei 36/14,
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, cal distingir:
a) Per al personal en actiu al servei de l’Ajuntament: corresponent abonar la
quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina de
cadascun d’ells, amb el concepte “Recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre 2012”. Per a aquell personal al servei de
l’Ajuntament al qual no se l’hagués procedit a reconèixer la totalitat de la paga
extraordinària i addicional de desembre 2012 es reduiran proporcionalment al
còmput de dies que hagués correspost.
b) Per la personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional,
s’haurà d’abonar, a sol·licitud adreçada a l’Ajuntament en els termes legalment
establerts, i després d’analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la
devolució es farà als seus hereus, conforme les normes del dret privat que els
sigui aplicables.
Sisè.- D’acord amb les informes que obrant a l’expedient.
S’ACORDA :
Primer.- Procedir a reconèixer la quantitat equivalent a part proporcional, segons
correspongui, al personal que es trobi en actiu a l’Ajuntament i que tingui dret a
l’abonament, a la nòmina de cadascun d’ells, amb el concepte “Recuperació de la
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012”, en la proporció i els
termes previstos en els fonaments de dret d’aquest acord.
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L’esmentada devolució no procedirà per aquells treballadors als quals no es va
procedir a suprimir la paga extraordinària o addicional, per quan no se’ls aplicava el
disposat a l’article 2 del Reial Decret Llei 20/12, perquè percebien retribucions per
jornada completa, exclosos incentius al rendiment, que no assoleixin un còmput anual
1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/11, de
30 de desembre.
Segon.- Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, desprès
que ho sol·licitin a l’Ajuntament, en els termes legalment establerts, i desprès
d’analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus,
conforme a les normes del dret privat que els siguin aplicables.
Tercer.- Condicionar els acords precedents al compliment dels requisits fixats a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’EPSF, que es verificaran en la liquidació del
pressupost 2013.
Quart.- Notificar aquest acord a tot el personal al servei de l’Ajuntament que es trobava
en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i donar-ne trasllat als
representants sindicals. Tanmateix, per part de l’àrea d’Intervenció es comunicarà a
l’àrea de Recursos Humans en quin moment es pot realitzar el corresponent
pagament, per tal de tenir-ho en compte a la nòmina corresponent.
Cinquè.- Declarar que:
-

-

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

FUNCIONARIS
DNI
39.348.286-R
39.375.386-F
09.720.218-G
33.968.795-A
39.372.287-J

TOTAL
770,68
606,17
955,07
394,91
412,62
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77.737.977-R
39.383.139-D
45.481.400-G
39.357.004-W
39.349.172-J
46.637.683-P
39.311.943-K
39.357.165-W
39.371.325-V
39.370.279-Y
39.345.356-S
77.743.673-Q
39.340.944-L
46.337.814-J
40.602.678-L
40.561.365-Z
39.350.138-J
39.348.764-L
39.339.528-Y
39.339.142-B
39.376.999-X
39.341.082-L
39.350.233-Q

401,01
406,31
394,91
381,20
359,34
370,27
411,68
363,24
352,31
352,31
321,00
312,47
272,65
637,45
606,17
599,84
522,69
540,98
448,87
352,31
357,78
674,36
477,33
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39.365.949-T
39.360.392-D
39.347.970-F
35.117.676-B
39.348.798-F
47.105.597-X
47.611.263-K
39.362.811-J
39.366.801-R
39.359.199-N
39.354.369-N
39.345.841-V
39.353.014-Z
39.321.310-G

473,06
473,06
473,06
473,06
473,06
473,06
473,06
374,71
374,71
374,71
387,50
374,71
374,71
332,87
18.961,29

LABORALS
DNI
39.332.321-K
39.362.693-X
39.360.474-E
39.363.643-V
37.648.778-D

TOTAL
896,06
784,01
724,44
685,83
716,71
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39.359.549-V
39.174.624-N
46.682.152-H
39.344.828-Q
46.571.718-F
39.358.360-R
39.374.686-C
39.332.384-S
39.349.562-N
39.327.318-D
39.334.870-V
39.388.257-K
77.625.420-Y
77.744.248-Q
39.333.578-J
39.345.965-A
39.316.002-D
77.731,312-Y
39.323.765-K
33.929.418-W
39.363.448-Y
39.352.900-S
39.348.379-W

230,39
7,50
18,05
879,63
673,73
1.012,23
420,16
752,93
706,29
744,57
670,83
670,83
689,82
670,83
734,41
653,98
337,56
609,62
650,10
650,10
640,15
996,01
859,50
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39.372.929-B
79.276.436-J
77.743.859-H
39.385.984-W
46.943.811-Y
46.722.161-F
39.385.104-L
39.363.781-V
39.354.811-V
39.366.457-W
39.348.506-Z
39.370.392-G
39.310.211-Z
39.362.940-G
39.356.595-F
39.366.622-Y
39.311.065-V
77.317.637-D
30.395.606-W
39.355.487-A
39.308.578-Z
39.297.871-W

766,90
766,90
457,11
766,90
766,90
766,90
766,90
766,90
791,24
754,72
704,14
475,37
612,19
473,66
52,39
820,72
890,95
868,57
767,71
758,21
748,72
594,93
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52.308.659-N
39.317.067-Q
39.297.776-E
77.739.650-H
44.125.272-W
25.562.644-F
39.297.109-E
39.326.131-H
39.299.988-A
43.724.607-C
39.342.756-Z
38.798.493-T
77.728.214-J
39.317.201-N

239,47
757,89
188,15
772,04
660,77
724,10
702,93
720,55
557,10
103,67
667,99
552,98
564,79
534,55
40.972,16

LABORAL TEMPORAL
DNI
39.351.720-P
76.145.527-W
39.374.027-M
39.346.273-N

TOTAL
705,12
49,49
87,98
5,21
847,80
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LABORAL TEMPORALS SERVEIS GENERALS
DNI
TOTAL
39.356.789-V
39.371.487-H

968,52
800,60
1.769,12

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. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de
factures anteriors a l'exercici 2015 ( exp. 429/2015 )
ANTECEDENTS
Per providència de l’Alcaldia que inicia l’expedient es constata l’existència de dues
factures a l’Àrea de Serveis Econòmics corresponents a l’exercici 2014 que no s’han
abonat en aquest període per no haver-hi consignació pressupostària, i cal reconèixer
extrajudicialment els crèdits.
FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les
despeses d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).

Pàgina 23 de 66

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)

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits figuren en la relació annexa, per import
de 25.630,20€, corresponents a exercicis anteriors i que es tracta de prestacions
efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees i
regidories.
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, els crèdits corresponents
a les factures indicades.
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
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
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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

9. Aprovació organigrama estructural, modificació fitxes descriptives i
aprovació de la Relació de llocs de treball. ( exp. 409/2015 )
Primer.- Considerant l’article 90 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local;
article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/86, del text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local; article 283 el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, i article 25 i
ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/90, de 30 de juliol, els quals exigeixen que anualment i conjuntament respecte de
l’exigència, o en el seu cas aprovar conjuntament, amb el pressupost s’aprovi la
plantilla de personal municipal, la qual contindrà la relació detallada per cossos,
escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en què s’integrin els
funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupats, indicant la denominació, el
nombre de places, el nom dels que es trobin vacants i el grup al que pertany d’acord
amb la titulació exigida per al seu ingrés. D’acord amb l’article 74 de la Llei 7/07, de 12
d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 29 del Decret Legislatiu 1/97, de
31/10, pel que s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Segon.- Donat que la Relació de Llocs de Treball és l’instrument tècnic a través del
qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de treball presenta a l’organització d’acord
amb les necessitats dels serveis. També es determinen els requisits per al
desenvolupament de cada lloc i s’assignen les funcions a realitzar.
Tercer.- Donat que s’han redefinit les fitxes descriptives dels llocs de treball existents a
la Corporació i que s’ha redactat un nou organigrama estructural de l’Ajuntament.
Quart.- Vistes les actes de les comissions peritaries portades a terme i que consten a
l’expedient.
Cinquè.- Considerant l’article 31 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els
documents que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball.
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Sisè.- Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim
local i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació de
llocs de treball.
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, que compren la totalitat dels llocs de treball reservats a personal funcionari i
laboral de la Corporació (annex), així com els documents que la integren, que consta a
l’expedient:
a) Organigrama
b) Fitxes descriptives dels llocs de treball
c) Taula de valoració dels llocs de treball
Segon.- Aprovar les disposicions comuns d’aplicació, segons redactat que consta a
l’annexat al present acord.
Tercer.- Publicar la Relació de llocs de treball i les disposicions comuns d’aplicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal
Quart.- Trametre còpies certificades de la relació de llocs de treball a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.
Cinquè.- Declarar que: 
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Disposicions comuns:
Primera.- Tots els llocs de la RLT es concreten a partir dels llocs tipus que aquesta
defineix.
Segona.- S’entén per lloc tipus aquell que té un perfil de funcions igual i per tant una
valoració igual.
Tercera.- La definició dels llocs es produirà per la conjunció dels llocs tipus, les
funcions i els factors singulars.
Quarta.- S’entén per funcions les activitats jurídiques, tècniques o materials pròpies
d’un lloc. Tots els llocs derivats d’un lloc tipus tenen les mateixes funcions.
Cinquena.- S’entén per competència les matèries sobre les quals el lloc aplica les
funcions.
Sisena.- S’entén per factors singulars aquelles circumstàncies concurrents en el lloc de
treball, que fan que aparegui una valoració diferenciada respecte a la que s’atribueix al
lloc tipus.
Per a tots els llocs, llevat dels de la policia local i de la brigada, podran ser factors
singulars únicament els de incompatibilitat, especial dedicació, perillositat i penositat,
com a definidors del complement específic. Per a la policia local únicament podrà ser
factor singular el d’especial dedicació, per la brigada podran ser factors singulars els
d’incompatibilitat i especial dedicació. Les penositats i perillositats únicament seran
factors singulars quan objectivament excedeixin dels previstos pel lloc tipus.
Setena.- El caràcter singular d’un lloc no exclou que s’hagi de generar,
necessàriament, a partir d’un lloc tipus. S’entén per lloc singular aquell, la provisió del
qual, es realitza específicament per ell i no per a un gènere de llocs. S’entenen per
llocs diferenciats aquells que no són singulars i són aquells, la provisió dels quals, es
produeix per un gènere de llocs definits a la relació. El canvi de lloc, entre llocs
singulars, requereix un procediment de provisió de llocs de treball, el canvi de lloc dins
dels llocs d’un mateix gènere pot ser resolt discrecionalment per l’Alcalde, sense
necessitat de procediment de provisió de llocs de treball.
Vuitena.- S’estableixen trams retributius que defineixen la política retributiva de la
Corporació. Els que integren cada tram tindran la mateixa mitjana de puntuació de
valoració. Els llocs que es considerin singulars s’exclouran d’aquests trams retributius.
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La valoració de llocs es realitzarà per cada lloc de treball, agrupats per llocs de treball
similars i amb similar puntuació, obtenint una mitjana de puntuació de valoració per
cada lloc tipus, als que se’ls assignarà aquesta puntuació. Aquests llocs tipus
marcaran els trams retributius de la Corporació.
S’estableixen els llocs tipus següents:
I.

De l’Administració General.

Habilitació Estatal
Instructor/a amb especialitat tècnica superior
Instructor/a amb especialitat tècnica mitjana
Gestor/a administratiu/va
Gestor/a Operatiu/va
II.

Policia local

Els llocs tipus es correspondran amb els diferents esglaons en què s’estructura
jeràrquicament el cos:
Sergent
Caporal
Agents
Vigilant
En aplicació de la Llei 3/2015, d'11 de març de mesures fiscals, financeres i
administratives, art.65 que modifica la Llei 16/1991 de les Policies Locals, se'ls aplica
als efectes administratius de caràcter econòmic el grup C1, la diferència retributiva del
sou base resultant d'aplicació el grup C1 es dedueix de les retribucions
complementaries de la relació de llocs de treball corresponent.
Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs
selectiu de ISPC, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.
III.

Brigada d’obres

Els llocs tipus es correspondran amb els següents grups:
Personal de la brigada d’obres i manteniment:
Encarregat de la brigada d’obres
Encarregat de manteniment i enllumenat
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Personal de la brigada de neteja
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IV.

Personal d’escoles

Els llocs tipus es correspondran amb els següents grups:
Director/a
Secretari/a
Educador/a
Dins de cada lloc tipus (Instructor/a titulació superior, Instructor/a titulació mitjana,
Gestor/a administratiu/va i Gestor/a operatiu/va) s’estableix un lloc base amb una
valoració i retribució diferenciada.
Aquests llocs base, s’utilitzaran per establir les retribucions del personal de nova
incorporació, en el cas que el lloc de treball concret no estigués creat i, per tant li
manqués la valoració, la inclusió en algun dels llocs de treball tipus i la inclusió en el
tram retributiu corresponent, durant el període en que es realitzin els actes
corresponents se li assignaran les retribucions del lloc base corresponent.
El llocs de treball que no tinguin assignada una plaça se’ls assignarà les retribucions
del lloc base al qual se’ls assimili.
Novena.- Els llocs de treball que es puguin intercanviar entre si podran exercir, per
assignació de l’Alcalde, funcions dels llocs que es trobin vacants.
Disposicions sobre l’aplicació de la Relació de llocs de treball (en endavant RLT):
L’aplicació d’aquesta modificació de la RLT es realitzarà de la forma següent:
Primer.- Mentre subsisteixi les actuals limitacions en la fixació de les retribucions del
personal de les administracions públiques, no serà d’aplicació aquesta RLT.
Segon.- A partir de que sigui possible donar eficàcia a aquesta RLT, la seva aplicació
es realitzarà aplicant, com a mínim, a cada lloc de treball una cinquena part de
l’increment que resulta d’aquesta relació durant un període màxim de 5 anys, fins el
límit que sigui possible sobre la legislació d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.
Tercer.- L’aplicació de la RLT es realitzarà en primer lloc al complement de destí i
després al complement específic.

Quart.- Els increments que resultin de l’aplicació de la RLT, s’aplicaran d’acord amb el
següent:
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S’aplicaran els increments retributius que marqui la Llei General de
Pressupostos de l’Estat (LGPE) vigent en cada moment, amb les limitacions
que aquesta estableixi.
Si la LGPE establís el retorn de la rebaixa salarial dictada pell RDL 8/2010,
de 20 de maig, per el que s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, aquest retorn quedarà absorbit i incorporat dins
de les retribucions marcades per el lloc de treball concret, segons la nova
RLT, i al personal que la pugui tenir aplicada amb anterioritat a l’aplicació
total.

Cinquè.- L’aplicació de la RLT es realitzarà per anys naturals sencers.
Sisè.- Mentre es trobi vigent aquesta disposició transitòria, quant es proveeixin llocs
de treball amb posterioritat a la publicació de la RLT, aquests llocs de treball tindran
assignats el complement de destí i el complement específic del lloc de treball
equivalent mes baix, abans que deixi de produir els seus efectes la mateixa disposició,
entre aquells que s’adscriuen al mateix lloc de treball que el lloc de nova provisió, i
durant el període en que no resulti d’aplicació en la seva totalitat a tot el conjunt de
personal de la Corporació.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’organització
especial sense personalitat jurídica pròpia “Bages Turisme” (exp. 66/2015
)
Primer.- Atès que, per acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de data 30 de
juny de 2014 es van aprovar les normes reguladores de l’organització especial “Bages
Turisme”, com a organització especial sense personalitat jurídica.
Segon.- Atès que l’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pe termini de
30 dies per mitjà de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 24 de juliol de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data
10 d’octubre de 2014, i en el diari Regió 7 de data 15 d’octubre, sense que es
presentés cap reclamació ni al·legació, l’acord adoptat ha quedat definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
Tercer.- Atès que s’ha procedit a la publicació íntegra de les normes reguladores en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de desembre de 2014
Quart.- Atès que “Bages Turisme” és una organització especial sense personalitat
jurídica pròpia que té com a finalitat aglutinar en un sol ens les polítiques de turisme de
tota la comarca del Bages, i de forma especial, les que es venien exercint des del
Consorci de Promoció Turística del Cardener i del Consorci de Promoció Turística de
les Valls del Montcau.
Cinquè.- Atès que el Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integrarà per
representants dels ajuntament i de les entitats locals d ela coamr4ca, per empreses
privades, per entitats sense ànim de lucre, per agents econòmics i socials, així com
també per entitats no territorials, per organitzacions i associacions representatives del
Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic, i aquest serà el que aprovarà els programes
d’actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i estratègics pel
desenvolupament turístic del conjunt de la comarca.
Sisè.- Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages
Turisme” estableixen que la incorporació de nous representants requerirà l’acord de
l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-la, amb adhesió
expressa a les seves normes, i l’acord del Consell d’Administració Plenari de “Bages
Turisme”.
Setè.- Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, estableix
que el municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de la
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legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, la relacionada en matèria
d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
Vuitè.- Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per formar part de
“Bages Turisme”.
Per tots els punts exposats anteriorment, es sotmet al Ple Municipal, previ dictamen de
la Comissió Informativa de Promoció del Territori,
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’organització
especial Bages Turisme juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes
reguladores que s’annexen al present acord.
Segon.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Al Sr.
Xavier Racero Esquius en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme.
Tercer.- Delegar en l’Alcalde la signatura de tots els tràmits que es requereixen per a
l’efectivitat dels acords.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages
Cinquè.- Declarar què:
Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs
ajustat a dret.

(*) La rúbrica de la proposta s’avoca en l’Alcalde-President per absència de la
Regidora de Turisme, la qual es troba absent en el moment de la signatura d’aquest
document (Delegació efectuada per acord del ple Municipal de 13.07.2011 i per Decret
de modificació del Cartipàs Municipal número 2014-0571, de 05.09.2014).
ANNEX.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

11. Aprovació del Text refós de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació per alterar parcialment la zonificació de zones verdes i de
l’equipament de la UA-17, Sant Isidre II. ( exp. 1032/2013 )
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, a la seva sessió
del dia 18 de novembre de 2014, ha pres l’acord que presenta la part dispositiva
següent:
“Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
1. Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la
Llei 3/2012 de 22 de febrer, sobre la modificació de Modificació puntual del Pla
general d’ordenació per alterar parcialment la zonificació de zones verdes i de
l’equipament de la UA-17, Sant Isidre II de Sant Fruitós de Bages, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, fins es presenti un text refós, per duplicat, verificat
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori la prescripció següent:
1.1. Caldrà acreditar la titularitat pública dels terrenys que es proposen
qualificar amb la clau Ec2 com a compensació dels equipaments previstos al
planejament vigent, d’acord amb les determinacions establertes en el supòsit
Cinquè de l’apartat 2.d) de l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme, tot
mantenint el Polígon d’actuació urbanística als efectes de garantir la
urbanització dels nous sistemes proposats (...)”.
Segon. Atès que la titularitat dels terrenys ha passat a ser pública en base a
l’escriptura de segregació, alliberament d’hipoteca i cessió, amb número de protocol
sis-cents cinquanta ú, atorgada davant del Notari Pedro Carlos Moro Garcia en data 25
de març de 2015.
El Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal de Promoció del Territori,
ACORDA :
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Primer. Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’Ordenació per
alterar parcialment la zonificació de zones verdes i de l’equipament de la UA-17 , Sant
Isidre II.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat del text refós de la modificació puntual a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
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: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Adhesió a la constitució de la Xarxa d’escoles municipals de persones
adultes (XEMPA). (exp.367/2015 )
Primer. El passat 2 de març de 2015, la Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis
d’Educació, va anunciar al Butlletí Oficial de la Província el següent:
“ANUNCI pel qual es dóna publicitat a la resolució que impulsa la constitució d’una
Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA).
Per a coneixement general es fa públic que el 6 de febrer de 2015, la Vicepresidenta
Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona va aprovar un Decret, el text del qual es transcriu a continuació:
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"Les nostres societats són cada dia més plurals i diverses, això ens obliga a idear
necessàriament estratègies polítiques, culturals i educatives basades en la igualtat de
drets i el respecte a les diferències, afavorint la inclusió i la cohesió social.
Els ens locals i els centres educatius municipals han de ser sensibles a les necessitats
i interessos de tota la població, prioritzant aquells col•lectius amb menys nivell
d’instrucció que es poden trobar en situacions d’exclusió o precarietat en un món del
treball cada vegada més inestable i exigent.
Des de fa temps els ajuntaments han manifestat la voluntat de donar respostes a la
població del seu territori i l’interès per intercanviar coneixements i compartir
experiències amb altres ens locals.
Fruit de l’anterior, la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona ha
impulsat diversos espais de treball intermunicipals que, sota la denominació genèrica
de comunitats o xarxes, tenen per objectiu l’intercanvi d’experiències i el disseny de
propostes i d’actuacions en l’àmbit educatiu als municipis.
En aquest sentit, s’ha palesat que la formació permanent, i per tant, la formació de
persones adultes és clau per a la consecució dels objectius inicialment descrits. Així ho
ha posat de manifest també la Comissió Europea, fixant la formació permanent com un
dels objectius educatius de referència per a l’estratègia 2020 per a un creixement
intel•ligent, sostenible e integrador.
Davant les altes taxes d’abandonament escolar prematur (que es mantenen estables
en el temps), l’alt percentatge de població adulta amb nivells de formació escassos i el
baix percentatge de persones adultes que participen de la formació permanent (un
8,5% respecte de l’objectiu europeu de referència pel 2020 del 15%), és bo reconèixer
la importància del paper que estan portant a terme les escoles i els serveis educatius
per a joves i adults que treballen activament al territori.
Les escoles de persones adultes aporten valor a nivell local i generen oportunitats per
a les persones. No obstant això, també sabem que la fragmentació de les actuacions
pot acabar restant capacitat de resposta a les accions de cada municipi. És per aquest
motiu que en el marc del Fòrum Local d’Educació i Orientació al Llarg de la Vida, que
tingué lloc el 24 de novembre d’enguany, es proposà la constitució d’una xarxa de
treball de centres i serveis per posar en relació les diferents estratègies que permeten
a les persones formar-se de manera permanent, contribuint així a millorar les seves
condicions educatives per transitar amb més oportunitats al llarg de la vida: la Xarxa
d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona (Xarxa
EMPA).
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La Xarxa EMPA vol contribuir a donar un pas decisiu per millorar els nivells formatius i
l’adquisició de qualificacions professionals de les persones adultes de la demarcació.
Ho vol fer posant en valor la diversitat i singularitat dels centres i serveis actuals, que
reflecteix l’existència d’uns projectes que s’adapten al context i a les necessitats de
cada poble o ciutat. I ho vol fer, afrontant conjuntament els reptes d’uns municipis que
tot impulsant el coneixement, la innovació i la competitivitat, volen promoure la cohesió
social.
Vist el punt 4.1.4 f) de la refosa 1/2015, sobre nomenament i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015
(publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 13 de gener de 2015),
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15 de 13 de gener de 2015
(publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de gener de 2015).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- IMPULSAR la constitució d’una Xarxa d’Escoles Municipals de Persones
Adultes (Xarxa EMPA), constituïda com a grup de treball de centres i serveis
educatius, i que es regirà per la següent declaració:
"DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE
PERSONES ADULTES (XEMPA)
En el procés de creació d’una societat del coneixement amb bons nivells de cohesió
social i d'ocupabilitat, la formació esdevé la principal estratègia d’èxit. Tanmateix,
moltes persones encara tenen avui en dia importants dèficits educatius i una manca
d’habilitats i competències tant per a la participació social com per a l’ocupació.
Les dificultats d’aquests ciutadans i ciutadanes posa de manifest la importància de
l’educació al llarg de la vida i, en concret, de la formació de les persones adultes. Així
ho ha posat de manifest també la Comissió Europea, fixant la formació permanent com
un dels objectius educatius de referència per a l’estratègia 2020 per a un creixement
intel•ligent, sostenible e integrador.
La formació de les persones adultes
Davant les altes taxes d’abandonament escolar prematur (que es mantenen estables
en el temps), l’alt percentatge de població adulta amb nivells de formació escassos i el
baix percentatge de persones adultes que participen de la formació permanent (un
8,5% respecte de l’objectiu europeu de referència pel 2020 del 15%), és bo reconèixer
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la importància del paper que estan portant a terme les escoles i els serveis educatius
per a joves i adults que treballen activament al territori.
Les escoles de persones adultes aporten valor a nivell local i generen oportunitats per
a les persones. No obstant això, també sabem que la fragmentació de les actuacions
pot acabar restant capacitat de resposta a les accions de cada municipi. És per aquest
motiu que es proposa constituir una xarxa de centres i serveis que posi en relació les
diferents estratègies que permeten a les persones formar-se de manera permanent,
contribuint així a millorar les seves condicions educatives per transitar amb més
oportunitats al llarg de la vida.
La Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona.
Fa temps que els ajuntaments, sensibles a aquesta situació i a les necessitats de la
seva població, van posar en marxa escoles, centres, aules i serveis d’educació i/o
formació de persones adultes. Avui, amb una important experiència acumulada, i
després de compartir criteris i metodologies al llarg dels anys, segueixen vigents els
reptes que representa l’educació al llarg de la vida i pren encara més força la
importància d’oferir serveis i recursos formatius de qualitat a les persones adultes.
En conseqüència, el sotasignants considerem rellevant participar a la Xarxa d'Escoles
Municipals de Persones Adultes (Xarxa EMPA) que impulsa, coordina i dinamitza la
Diputació de Barcelona.
La Xarxa EMPA vol contribuir a donar un pas decisiu per millorar els nivells formatius i
l’adquisició de qualificacions professionals de les persones adultes de la demarcació.
Ho vol fer posant en valor la diversitat i singularitat dels centres i serveis actuals, que
reflecteix l’existència d’uns projectes que s’adapten al context i a les necessitats de
cada poble o ciutat. I ho vol fer, afrontant conjuntament els reptes d’uns municipis que
tot impulsant el coneixement, la innovació i la competitivitat, volen promoure la cohesió
social.
Objectius de la Xarxa EMPA.


Posar en valor l’educació al llarg de la vida i la formació de les persones
adultes a partir de la contribució dels ens locals en la seva definició i promoció.



Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència que duen a terme les
escoles municipals de persones adultes.



Fer èmfasi en el paper clau dels ens locals i les seves escoles de persones
adultes com agents actius per a garantir una societat cohesionada socialment i
com a servei per a les persones amb menys oportunitats.
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Visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres
d’assoliment de competències per a la millora de la qualificació professional i el
desenvolupament personal.



Promoure serveis d’orientació que contribueixin a l’acompanyament de les
persones adultes en el procés d’identificació de les seves competències i de
definició d’itineraris educatius per a la millora del seu potencial personal i
professional.

Compromisos
Per tot això, els governs locals sotasignants, volem formalitzar la nostra adhesió a la
Xarxa d’escoles Municipals de Persones Adultes de la demarcació de Barcelona i
assumim els compromisos següents:


Participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa.



Desenvolupar i participar d’actuacions dissenyades en base als objectius de la
Xarxa.



Participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa.



Participar dels sistemes comuns de seguiment i avaluació de les actuacions
que desenvolupi la Xarxa.

Formalització
Aquesta declaració ha estat aprovada mitjançant.... de l’Ajuntament/ens local, de
data...., i mitjançant Decret de la Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, de data.....
A.............., el XX de XXXXX de XXXX, signa l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals
de Persones Adultes.
Nom
Càrrec"
Segon. Establir que els ens locals que en vulguin formar part notificaran a la Gerència
de Serveis d’Educació d’aquesta corporació l’adhesió a la present declaració,
aprovada pel corresponent òrgan competent per adoptar la resolució, i sense que la
seva participació comporti l’assumpció de més compromisos que els que en ella
s’estableixen. Així mateix, formalitzaran l’esmentada adhesió mitjançant la signatura
de la declaració de constitució.
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Tercer. PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona".
Segon. En aquest mateix sentit, l’Àrea de Servei a les Persones de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, ve realitzant durant els darrers anys accions d’educació
d’adults / Programa escola d’adults.
Ara proposen fer un pas més, a la vista dels objectius de la DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES
(XEMPA), anteriorment transcrita .
L’ajuntament comparteix la iniciativa de la Diputació de Barcelona, així com els
objectius de la Declaració de constitució de la Xarxa d’ escoles municipals de persones
adultes, per les raons que es determinen en la part expositiva d’ aquesta.
Per aquests motius, el Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa del
Servei a la Persones,
ACORDA :
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprova l’adhesió a la
Declaració de constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes
(XEMPA).
SEGON. Trametre aquest acord d’adhesió a la Gerència de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde per signar la formalització de l’adhesió a la Xarxa
d’Escoles Municipals de Persones Adultes.
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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13. Conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, en relació a la prestació de serveis sanitaris al consultori
municipal. ( exp. 82/2015 )

PRIMER.- Vista la proposta de conveni, tramesa telemàticament el dia 12 de gener
de 2015, pel Servei Català de la Salut (Cat Salut)-Regió Sanitària de la Catalunya
Central, adjunt als arxius PDF, per tal que si té el vist-i plau de l’ Ajuntament, es
procedeixi a la seva signatura.
Vista la necessitat d’aprovar l’esmentat conveni, per les raons que es determinen a
la part expositiva d’aquest i en les consideracions següents:
1a..- L’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, introduït pel número 17 de l’article primer de la LRSAL en relació amb la seva
disposició addicional 9a, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega
competències o subscriu convenis de col·laboració amb les entitats locals que
impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la
Comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin una
clàusula de garantia de compliment d’aquests compromisos. Aquesta clàusula
autoritzarà l’Administració General de l’Estat a aplicar retencions en les
transferències que corresponen a Catalunya en aplicació del seu sistema de
finançament.
En aquest mateix sentit, la disposició addicional novena de la LRSAL, apartat 1,
disposa que els convenis, acords i altres instruments de cooperació ja subscrits en
el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei per l’Estat i les Comunitats Autònomes
amb tota classe d’Entitats Locals que portin aparellada qualsevol finançament
destinat a sufragar l’exercici per part d’aquestes darreres de competències
delegades o diferents d’aquelles enumerades als articles 25 i 27 de la LRSAL,
hauran d’adaptar-se al previst a la mateixa a 31 de desembre de 2014, quedant
sense efecte si arriba aquesta data sense haver-se adaptat.
2a.- El Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen mesures urgents
per adaptar els convenis, els acords i el instruments de cooperació subscrits entre
l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició
addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local..
3a.- L’ajuntament va sol·licitar al CatSalut, en data 14 d’ octubre de 2014, la
renovació de conveni per la prestació de serveis sanitaris al consultori municipal,
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subscrit amb l’ajuntament en data 1 de gener de 2009, que inclogui la clàusula de
garantia següent:
“Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la
Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos a
la clàusula/annex ***/corresponent d’acord amb el procediment de justificació i
avaluació que es detallen al mateix conveni.
Formalitzat per ambdues parts el dictamen d’avaluació, dins el primer semestre de
l’exercici en curs, la Generalitat de Catalunya té dos mesos per efectuar els
corresponents pagaments.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el pagament, l’ens local ha
de requerir formalment a la Generalitat de Catalunya perquè ho faci efectiu en el
termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà
comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes l’allò previst a l’article
57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la
realització de pagaments, previ mutu acord exprés de les parts. “
4a.- Aquesta petició es refon a l’acord núm. 7 del Ple de l’Ajuntament, de 23 de
desembre de 2014, que va esser notificat al Departament de Salut en data 9 de
gener de 2015, en virtut del qual es reitera la petició anteriorment esmentada.
5a.- En data 23 de gener de 2015, l’Ajuntament dirigeix escrit al Servei Català de la
Salut que es transcriu parcialment:
“En data 14 de gener de 2015 (RE 2015-E-RC-158) s’ha rebut en aquest
Ajuntament de l’organisme al que el dirigeixo proposta de conveni a signar entre el
Servei Català de la Salut i aquest Ajuntament per a la prestació de l’assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut a Sant Fruitós de Bages al
consultori municipal.
A la clàusula tretzena de l’esmentada proposta de conveni hi figura la clàusula de
garantia exigida per l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, abans esmentada, en els següents termes:

Pàgina 53 de 66
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)

Pàgina 54 de 66
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)

Després de l’anàlisi comparatiu entre la clàusula de garantia sol·licitada per
l’Ajuntament i la proposada pel CatSalut, l’Ajuntament considera que manca establir
a la proposada pel CatSalut el termini màxim que tindrà l’òrgan competent del
Departament de Salut per notificar a l’Ajuntament la conformitat a l’escrit de
proposta de pagament d’aquest darrer, notificació a partir de la qual començaran a
comptar els quatre mesos que l’esmentada clàusula atorga a la Generalitat per
procedir al pagament.
Així mateix, aquesta entitat local proposa que el termini màxim per procedir al
pagament per part de la Generalitat a l’Ajuntament dels imports que correspongui
sigui de dos mesos i no de quatre com preveu la clàusula tretzena proposada pel
CatSalut.
És per això que se sol·licita la modificació de la clàusula tretzena de la proposta de
conveni tramesa per la prestació de serveis sanitaris al consultori municipal en els
següents termes:
“Tretzena.- Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni,
la Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament amb l’import a què fan
referència la clàusula tercera i la clàusula addicional anual al conveni, i aquest
s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest
establert. Així mateix, l’Ajuntament ha de justificar l’actuació efectuada en la forma,
terminis i condicions que preveuen la clàusula setena i la clàusula addicional anual,
i trametre a la Generalitat de Catalunya juntament amb aquesta documentació,
l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya en el termini màxim de dos mesos i en els termes previstos en el
conveni, i transcorreguts dos mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat
el pagament, l’Ajuntament, ha de requerir la Generalitat de Catalunya per tal que ho
faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi
produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò
previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya
comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa,
aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la
Generalitat en el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o
disconformitat i si és conforme, dins el termini de dos mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense
que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions
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previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de dos mesos per a la
realització de pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament, sense que,
en cap cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període
mig de termini a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre,
que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu
Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de
pagament del sector públic administratiu.”

6a.-CatSalut mitjançant escrit de data 3 de març de 2015 (nostra referència
Registre de Entrada núm. 1145 de 13/3/2015) comunica a aquest ajuntament el
següent:
“Fem referència a la certificació d’aquest Ajuntament de 5 de gener de 2015 de
notificació de l’acord del Ple de 23 de desembre de 2014 rebut als serveis matrius
del Servei Català de la Salut (CatSalut), i del vostre escrit de 23 de gener de 2015
dirigit a la Regió Sanitària Catalunya Centra. Corresponent al vostre procediment
1191/2014m en matèria d’adaptació de convenis i instruments de cooperació
subscrits entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL).
El CatSalut i l’Ajuntament de Sant
disposició d’un local que s’utilitza
prestar assistència sanitària de
coadjuva al finançament de les
consultor.

Fruitós de Bages tenen un conveni de posada a
com a consultori municipal per tal que es pugi
cobertura pública a càrrec del CatSalut, qui
despeses de funcionament i manteniment del

Aquest conveni s’ha actualitzat al 2014 i s’ha incorporat una clàusula de garantia de
pagament que fa referència a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, segons la modificació efectuada per la
LRSAL, en base a un model de clàusula aprovat pel Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el vostre Ajuntament ha proposat la resolució de modificacions a aquesta
clàusula, us comuniquem que, un cop consultats els serveis jurídics de CatSalut,
per part nostra no és possible efectuar modificacions per tractar-se d’un model de
clàusula de garantia aprovat al 2014 amb caràcter general pel Departament
d’Economia i Coneixement.”
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7a.- El conveni tramès per CatSalut en data 12 de gener de 2015, respecte al
conveni anterior vigent, formalitzat en data 1 de gener de 2009, incorpora les
següents modificacions:
:
-

Dona un nou redactat a la clàusula desena:
o

En quan a la seva vigència i prorrogues ( vigent a partir de 1 de
gener fins al 31 de desembre de 2014, prorrogable anualment, amb
una durada màxima de 10 anys. L’anterior conveni era vigent a partir
de 1 de gener de 2009 i una durada de 6 anys).

o

S’adequa l’àmbit normatiu (art. 12 del Decret 66/2010. de 25 de
maig, si bé aquest Decret es deroga pel Decret 118/2014 de 5
d’agost sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb
càrrec al Servei Català de la Salut, vigent a partir de 1 de gener de
2015).

o

Determina que el conveni substitueix qualsevol altre conveni subscrit
pel CatSalut per a la mateixa finalitat.

-

Es dona un nou redactat a la clàusula tretzena afegint, d’acord amb l’article
57 bis de la Llei 7/1985, una clàusula de garantia de compliment dels
compromisos de pagament de la contraprestació econòmica establerta al
conveni de la Generalitat envers l’Ajuntament. Dita clàusula no s’ajusta a la
literalitat de la comunicada per l’ajuntament, conforme s’ha exposat a les
consideracions anteriors, en quan al moment de pagament de l’import de la
contraprestació econòmica anual prevista en la clàusula addicional primera.

-

La clàusula tretzena passa a esser la catorzena.

SEGON.- Malgrat la petició per aquest Ajuntament, la resposta per part del Servei
Català de la Salut ha estat negativa a la modificació de la clàusula de garantia de la
proposta de conveni tramesa.
Tenint en compte que la competència per a la aprovació del conveni és del Ple,
correspon a aquest pronunciar-se sobre l’aprovació del conveí que inclou la
clàusula de garantia proposada per CatSalut, de conformitat amb el que preveu
l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de regim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
social.
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TERCER.- En data 24 de febrer de 2015 i amb núm. de registre 481, l’Arrea
econòmica de l’Ajuntament ha fet arribar al Servei Català de la Salut- Regió
Sanitària Centre- la factura corresponent per al total de la Clàusula Addicional
Primera, anualitat 2014, per import de 19.527,98 euros. (Expedient 254/2015).
Atès que el secretari ha emès l’informe núm. 12 en data 26 de març de 2015, que
es fa constar :
“INFORME DEL SECRETARI 12/2015
Sobre el Conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, en relació a la prestació de serveis sanitaris al
consultori municipal.
JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, actuant al municipi de la meva funció, emeto informe en
relació a aquesta proposta d’acord :
La proposta de conveni infringeix l’article 57.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la mesura en que la seva clàusula
tretzena no estableix un termini pel pagament de les obligacions, sinó que
aquest queda depenent, en tot cas, a criteri de la Generalitat de Catalunya, la
qual no té termini per donar la conformitat al títol de reconeixement
d’obligacions formulat per l’Ajuntament i vincula aquesta conformitat a l’inici del
termini de pagament.”
Per tot això, vist l’informe-proposta d’acord del vicesecretari que consta a
l’expedient, el Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de Serveis a
les persones,
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni entre Servei Català de la Salut, en relació amb la
col·laboració de prestar assistència sanitària de cobertura pública en el consultori
municipal, que incorpora la clàusula de garantia proposada per CatSalut, la minuta
del qual s’incorpora com ANNEX 1
Segon.- APROVAR la addenda.-CLAUSULA ADDICIONAL PRIMERA, Període 1
de gener al 31 de desembre de 2014, la minuta de la qual s’incorpora com ANNEX
2
Tercer.- Declarar els efectes de motivar la discrepància d’aquest acord amb
l’informe núm. 12 del Secretari, del dia 26 de març de 2015 que el conveni s’aprova
malgrat que pugui infringir la legislació que indica aquest funcionari, en raó a que
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davant la negativa expressa de la Generalitat de Catalunya a recollir en el conveni
un termini inequívoc per procedir al pagament, no aprovar el conveni podria
significar deixar de prestar un servei que afectaria greument la salut dels ciutadans
del municipi.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a CatSalut, perquè en tingui coneixement i als
efectes oportuns.
Cinquè.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la corporació tant àmpliament com a
Dret sigui possible per a l’execució d’ aquest acord.
Sisè.- COMUNICAR a quest acord a la intervenció i Tresoreria municipal per al
reconeixement del dret que per aquest ajuntament representa la contraprestació
econòmica el conveni a l’estat d’ingressos del pressupost municipal i als efectes de
practicar la facturació trimestral en els temps i forma que determina la clàusula
addicional primera del conveni referenciat
Setè .- Publicar aquest conveni al BOP i tauler d’edictes
Vuitè.- Significar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos. Alternativament, i amb caràcter previ, es pot
efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 20/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

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

ANNEX 1
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ANNEX 2
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

PRECS I PREGUNTES
No consten

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:24 hores del dia 8 D’ABRIL DE 2015

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