CERTIFICAT
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
Ple municipal celebrat el dia 11 de febrer de 2016, que es publica conjuntament amb
el registre sonor, és el seguent :
ACTA NÚM. 2/2016 ( 1213.03.001 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
11 DE FEBRER DE 2016

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:02 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar
sessió
ordinària
de
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es
al marge ressenyats, sota la presidència
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ALTRES ASSISTENTS :
Adrián Sánchez Payán, interventor municipal
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 13/04/2016
HASH: ed0f9f43dca8a326a5b32a7e43556436

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple : 14
de gener de 2016
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: 4 de gener
( ordinària ) i 18 de gener (
ordinària ) de 2016
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els
grups municipals ERC-AM,
Gent fent Poble i CIU, sobre el
compromís amb la sobirania
fiscal.
6. Moció sobre la constitució
d’un grup de treball per a la
creació d'un Consell municipal
de Cultura i Festes de Sant
Fruitós
7. Moció sobre el projecte i
construcció
d'una
pista
poliesportiva a la zona entre el
pavelló i l'escola Pla del Puig
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
8. Aprovació del Pressupost
Municipal per a l’exercici 2016
9. Modificació de l’article 26 –
Malaltia i accidents del
Conveni col·lectiu de les
condicions de treball del
personal laboral i de l’Acord
condicions personal funcionari
de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1633/2015

3

00:01:02

22/2016

3

00:01:28

1662/2015
8/2016

12

00:29:26

-

12

00:30:41

137/2016

12

00:33:37

139/2016

14

00:46:03

145/2016

15

01:09:24

96/2016

17

01:30:23

123/2016

38

02:57:16
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

10. Modificació
d'òrgans
i
comissions
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
11. Modificació
d'òrgans
i
comissions
12. Canvi
de
representant
municipal a l’organització
especial sense personalitat
jurídica
pròpia
‘Bages
Turisme’
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
13. Modificació
d'òrgans
i
comissions
PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S1 Reglament
de
participació
ciutadana : Inici de l’expedient i
constitució de comissió d’estudi.

147/2016

42

03:00:45

147/2016

44

03:02:01

66/2015

49

03:03:31

147/2016

51

03:04:48

No consten

200/2016

-

53

03:06:00

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 14 de gener de 2016
( exp. 1633/2015 )
VOTACIÓ SOBRE 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. 22/2016 )
NÚM.
2016-0007

DATA
11/01/2016

EXPEDIENT
1633/2015

ASSUMPTE
Convocatòria de la sessió ordinària del
Ple municipal pel dia 14 de gener de
2016
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Sentit de l’acord:

1

2016-0008

11/01/2016

1188/2015

2016-0009

12/01/2016

13/2016

2016-0010

12/01/2016

1634/2015

2016-0011

12/01/2016

1625/2015

2016-0012

12/01/2016

1669/2015

2016-0013

13/01/2016

23/2016

2016-0014

14/01/2016

8/2016

2016-0015

14/01/2016

1433/2015

2016-00161

14/01/2016

1103/2015

2016-0017

15/01/2016

54/2016

2016-0018

15/01/2016

565/2015

2016-0019

15/01/2016

68/2016

Aprovació del preu públic dels usuaris d
ela
llar
d’infants
Les
Oliveres
corresponents al mes de GENER 2016
Aprovació d’un conveni de pràctiques
com a delineant d’un alumne de l’Institut
Lacetània
Llicència d'obres per reposar rajoles
caigudes de la façana, en planta baixa (
Carles Buigas, 66-78 )
Llicència d'obres per instal·lació d’un pal
de fusta per escomesa telefònica ( plaça
de la Sardana, 3 )
Llicència d’obres per canalització de 98
metres de canonada de gas de PEØ 63
mm i instal·lació de 1 ramal de PEØ 32
mm ( Mirador del Bages, 15 )
Convocatòria del Consell municipal de
ràdio Sant Fruitós
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 18 de
gener de 2016
Nomenament del nou Cap de la Policia
Local
Indemnitzacions per assistències als
membres de la Corporació, l’assignació
mensual
als
grups
municipals
DESEMBRE/2015
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa
per la prestació del servei de SAD, mes
de desembre 2015.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subscrit amb
l’Associació de Geganters i Grallers de
Sant Fruitós de Bages, exercici 2015
Aprovació de nova delegació per
incorporació de nou titular a la plaça
d’interventor i modificació de la delegació
de funcions per part del secretari,
aplicables a favor de funcionar8is en
supòsits de vacances i absències
inferiors a 15 dies

Aquest decret ha estat qualificat erròniament com a proposta de decret.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-0020

15/01/2016

407/2015

2016-0021

15/01/2016

1551/2015

2016-0022

18/01/2016

884/2015

2016-0023

18/01/2016

1612/2015

2016-0024

18/01/2016

18/2013

2016-0025

18/01/2016

1493/2015

2016-0026

18/01/2016

3/2016

2016-0027

18/01/2016

2/2016

2016-0028

18/01/2016

1027/2015

2016-0029

19/01/2016

61/2016

Aprovació del Pla de seguretat i salut del
contra menor d’obres per dur a terme els
treballs continguts en la Memòria
Valorada. Reordenació del carrer Sallent
tram 4 ( ampliació de vorera esquera i
pas elevat )
Aprovació de la llista provisional
d'admesos i exclosos, composició del
tribunal i dates de les proves en el
procés selectiu mitjançant concursoposició, per cobrir una plaça d’oficial 1a
electricista , fins la cobertura definitiva de
la plaça
Modificació cinquena del cartipàs
municipal
del
mandat
2015-2019
(competències de l'alcalde): estructura
municipal - ordenació de pagaments delegació
firma
en
certificats
empadronament
Aprovació del logotip de la Festa de
l’Arròs
Convocatòria de la comissió de
seguiment i avaluació del contracte de
gestió del servei de la residència i centre
de dia de la gent gran de Sant Fruitós de
Bages, pel dia 29 de gener de 2016
Llicència de parcel·lació de finca situada
al carrer Padró, 129 i Jacint Verdaguer,
86, al nucli de Sant Fruitós de Bages
Tramesa d’informe en resposta a tràmit
d’audiència concedit per l’Agència
Catalana de l’Habitatge (carrer Sallent,
73-77 )
Tramesa d’informe en resposta a tràmit
d’audiència concedit per l’Agència
Catalana de l’Habitatge ( parcel·les AR6 i
AR8 sector nord 8E )
Aprovació de padró de la Matrícula
Activitat física per la gent gran, curs
2015-2016.
Aprovació
del
reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponent als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals del mes de
GENER/2016
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2

2016-0030

19/01/2016

60/2016

2016-0031

19/01/2016

1541/2015

2016-0032

19/01/2016

47/2016

2016-0033

19/01/2016

1544/2015

2016-0034

19/01/2016

1027/2015

2016-0035

19/01/2016

1027/2015

2016-00362

19/01/2016

58/2016

2016-0037

20/01/2016

1433/2015

2016-0038

22/01/2016

1654/2015

2016-0039

22/01/2016

1090/2014

2016-0040

22/01/2016

84/2016

Aprovació de conveni amb la Comissió
Pro Cavalcada Reis, per la col·laboració
amb la Festa Major d’Hivern 2016
Creació de programa temporal per a la
cobertura mitjançant nomenament interí
per programa d’un lloc de treball
d’economista.
Aprovació
de
la
convocatòria i les bases reguladores.
Cessió de dades del padró (habitatges
amb habitants nascuts l'any 2000) per a
preparació de preinscripcions del curs
escolar per part de l'IES Gerbert
d'Aurillac
Llicència d'obres per legalització interior
d’habitatges i de modificacions per
adequar-se a normativa vigent i
col·locació d’ascensor
Aprovació del padró de Ioga - Activitat
física per a la gent gran, curs 2015-2016.
Aprovació del padró de la Gimnàstica de
manteniment, activitat física per a la gent
gran, curs 2015-2016.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a la relació de despeses
O/2015/235 per import de 34.378,04€ i
O/2016/2 per import de 633,70€
Esmena al secret núm. 6 de data 8.1.16
sobre el nomenament d’un caporal de la
Policia local.
Incoar el procediment per la resolució
d’expedients sancionadors d’infraccions
de trànsit de les relacions annexes i
detallades una a una i incloses dins les
remeses núm. 15057982, 16000452 i
16002102
Funcions a desenvolupar per una Agent
de la Policia Local segons Informe emès
per el Servei de Prevenció de data 1-122015.
Reconeixement d’antiguitat a un agent
de policia

Aquest decret ha estat esmenat pel decret num. 2016-0106, de 4.2.16
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-0041

22/01/2016

83/2016

2016-0042

22/01/2016

87/2016

2016-0043

22/01/2016

1299/2014

2016-0044

22/01/2016

1842/2014

2016-0045

22/01/2016

1027/2015

2016-0046

22/01/2016

1027/2015

2016-0047

22/01/2016

82/2016

2016-0048

22/01/2016

1095/2015

2016-0049

22/01/2016

26/2016

Adhesió al Protocol general de
col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona per establir les
línies generals i les obligacions que
regularan el servei de préstec de
material esportiu i recreatiu d'Esports de
la Diputació de Barcelona.
Finalització de la relació contractual per
incapacitat permanent otal per la seva
professió habitual d’un treballador.
Aprovació de la factura corresponent a la
Certificació d’Obra núm. 4 i última del
contracte mixt d’obres d’instal·lació d’una
caldera de biomassa al pavelló municipal
de Sant Fruitós de Bages i de serveis
energètics i el manteniment integral amb
garantia total de la instal·lació tèrmica de
l’edifici (Prestació P4-obres)
Aprovació de la factura corresponent al
10% dels treballs de direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució de les obres contingudes al
Projecte d’instal•lació d’una caldera de
biomassa al pavelló municipal d’esports
de Sant Fruitós de Bages.
Aprovació
del
padró
Activitats
Aquàtiques 2 dies - Activitat. física per a
la gent gran, curs 2015-2016.
Aprovació
del
padró
Activitats
Aquàtiques 1 dia - Activitat física per a la
gent gran, curs 2015-2016.
Ús d’instal·lacions esportives municipals
per una trobada esportiva amb alumnes
noruecs de l’INS Gerbert d’Aurillac
Extinció de la relació contractual per les
causes consignades vàlidament d’una
educadora de la llar d’infants.
Contractació d’una Educadora de la Llar
Infants en substitució de la titular, durant
el període en que aquest es trobi en
situació d’IT, permís de maternitat i
posteriors permisos derivats d’aquest.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-0050

25/01/2016

1363/2015

2016-0051

25/01/2016

1550/2015

2016-0052

26/01/2016

1655/2015

2016-0053

26/01/2016

1357/2015

2016-0054

26/01/2016

94/2016

2016-0055

26/01/2016

1489/2016

2016-0056

26/01/2016

491/2015

2016-0057

26/01/2016

492/2015

2016-0058

26/01/2016

102/2016

2016-0059

26/01/2016

108/2016

2016-0060

26/01/2016

1283/2015

2016-0061

26/01/2016

1023/2015

2016-0062

26/01/2016

927/2015

2016-0063

26/01/2016

48/2016

2016-0064

26/01/2016

89/2016

Admesos
i
exclosos
provisional,
composició tribunal i dates proves procés
tècnic mig comunicació i participació
ciutadana
Resolució de recurs presentat contra la
liquidació aprovada en el Decret
d’Alcaldia núm. 2015-1179 de 3 de
desembre de 2015
Gratificacions per serveis extraordinaris i
hores extres mes de desembre (nòmina
gener)
Justificació de subvenció extraordinària
Festival Música Clàssica 2015
Aprovació de la nòmina corresponent al
mes de gener 2016
Aprovació de la factura corresponent als
treballs relatius a les obres per
l’adequació de les sortides d’emergència
de la pista del pavelló municipal
d’esports de Sant Fruitós de Bages
Justificació de subvenció 2015 a Club de
la música i la guitarra
Justificació de subvenció 2015 Societat
Caçadors
Contractació d’un oficial 2a de la brigada
per substitució
Aprovació conveni pràctiques a la llar
d'infants d'una alumna de l'Institut
Guillem Catà
Padró Curs informàtica Actic Bàsic 20152016
Declaració responsable respecte el Pla
de desplegament d’una nova xarxa de
fibra òptica fins a la llar (FTTH) a Sant
Fruitós de Bages
Desestimació de mesures correctores
relacionades amb el soroll produït per
l'ascensor d'edifici plurifamiliar situat al c.
Sallent 70
Aprovació assistència a cursos per part
de personal divers
Aprovació de liquidacions tributàries per
ocupacions de via pública
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2016-0065

26/01/2016

111/2016

2016-0066

26/01/2016

1299/2014

2016-0067

27/01/2016

663/2015

2016-0068

27/01/2016

77/2016

2016-0069

27/01/2016

105/2016

2016-0070

27/01/2016

1534/2015

2016-0071

28/01/2016

93/2016

2016-0072

28/01/2016

116/2016

2016-0073

28/01/2016

97/2016

2016-0074

28/01/2016

114/2016

2016-0075

28/01/2016

1661/2015

2016-0076

28/01/2016

38/2016

2016-0077

29/01/2016

1628/2015

2016-0078

01/02/2016

1890/2014

Inici període de pràctiques del caporal,
un cop superat el curs a l'Institut de
Seguretat Pública
Aprovació de l’acta de recepció de les
obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa al pavelló municipal de Sant
Fruitós de Bages
Cessament d’un funcionari interí per
incorporació del titular
Nomenament interí d’agent de policia
local per campanya educativa
Nomenament interí d’administrativa de
cadastre i serveis territorials per
superació de procés selectiu
Aprovació del PSS de les obres
d’enderroc del cobert, contingut al
"Projecte d'urbanització anticipada de la
Plaça
de
Vila,
enderrocs
i
condicionament de pavimentació – Fase
2"
Reconeixement
de
pagament
a
l’Ajuntament de Navarcles (Escola
música curs 2015-2016)
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
relació de factures número O/2016/4
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 1 de
febrer de 2016
Contractació d’oficial 1a per contracte de
relleu per jubilació parcial
Llistat per al cobrament del servei de
Teleassistència, mes de febrer 2016
Quota reduïda Llar Infants per a un
usuari
Aprovació del Pla de seguretat i salut de
l'actuació de les obres de reforma en
instal·lacions d'enllumenat públic i
semàfors
Aprovació de certificació d’obra 3 i la
seva factura, de les obres contingudes
en el projecte “Millora local. Millora de
nus. Rotonda a la C-16c. PK 2+900.
Tram: Sant Fruitós de Bages. Clau MB
13033”
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

01/02/2016

2016-0080

01/02/2016

2016-0081

01/02/2016

2016-0082

01/02/2016

2016-0083

01/02/2016

2016-0084

01/02/2016

2016-0085

01/02/2016

2016-0086

01/02/2016

2016-0087

01/02/2016

2016-0088

01/02/2016

2016-0089
2016-0090

01/02/2016
02/02/2016

2016-0091

02/02/2016

2016-0092

02/02/2016

2016-0093

02/02/2016

2016-0094
2016-0095

02/02/2016
02/02/2016

1469/2015

Modificació conveni pràctiques a la llar
d'infants municipal
141/2016
Contractació d’oficial 1a electricista fins a
cobertura definitiva de la plaça, un cop
superat el corresponent procés selectiu
671.07.019/0 Revocació de la llicència d’activitats de
2
carpa-discoteca a l’aire lliure emplaçada
a Carretera de Berga, km 4 (C-16c)
1488/2015
Contractació
pòlissa
assegurances
cobertura
possibles
accidents
de
voluntaris (Ciutat del bàsquet)
135/2016
Delegació de la facultat per a celebrar
matrimoni civil
149/2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 4 de febrer de 2016
1531/2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori pel dia 4 de febrer de 2016
150/2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Portaveus pel dia 4 de febrer de
2016
126/2016
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 4 de febrer de
2016
147/2016
Modificació d'òrgans i comissions per
noves incorporacions d'interventor i
caporal i altres modificacions afegides
1613/2015
Llicència d'obres (exp. 1613/2015)
492/2015
Justificació de subvenció 2015 FC
Fruitosenc
492/2015
Justificació de subvenció 2015 SF
Escola de futbol
61/2016
Aprovació
del
reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponent als lloguers que ocupen
diferents serveis municipals del mes de
FEBRER/2016
306/2015
Aprovació de la factura núm. 16005,
direcció d’obra. Millora local. Millora de
nus. Rotonda a la C-16c. PK 2+900.
(Certificació d’obra núm. 4)
1400/2015
Llicència d'obres (exp. 1400/2015)
65/2016
Llicència d'obres (exp. 65/2016)
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2016-0079

2016-0096
2016-0097
2016-0098
2016-0099
2016-0100

02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016

66/2016
75/2016
7/2016
24/2016
76/2016

2016-0101

02/02/2016

671.07.014/0
3

2016-0102

02/02/2016

332/2014

2016-0103

02/02/2016

81/2016

2016-0104

04/02/2016

1587/2015

2016-0105

04/02/2016

1597/2015

2016-0106

04/02/2016

58/2016

2016-0107

04/02/2016

47/2016

2016-0108

04/02/2016

105/2016

2016-0109

04/02/2016

14/2016

Llicència d'obres (exp. 66/2016)
Llicència d'obres (exp. 75/2016)
Llicència d'obres (exp. 7/2016)
Llicència d'obres (exp. 24/2016)
Instruccions dret d'accés a la informació
per part dels ciutadans
Revocació de la llicència de sala de balldiscoteca emplaçada a Carretera de
Berga, km 4 (C-16c)
Convocatòria de la comissió per la
implantació de la fibra òptica
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a la relació de despeses
O/2015/236 i O/2015/242
Rectificació
d’un
error
material
corresponent al Decret 2015-1244
Rectificació
d’un
error
material
corresponent al Decret 2015-1243
Rectificació
d’un
error
material
corresponent al Decret 2016-0036
Cessió de dades del padró municipal a
l'Escola Pla del Puig per a preparació de
preinscripcions escolars
Deixar
sense
efectes
decret
nomenament interí com a administratiu
de cadastre i serveis territorials per
renúncia voluntària
Concessió de llicència de gual a C.
Jaume Galobart núm. 4

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 4
de gener ( ordinària ) i 18 de gener ( ordinària ) de 2016 ( exp. 1662/2015 i
8/2016 )
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:

MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els grups municipals ERC-AM, Gent fent Poble i CIU,
sobre el compromís amb la sobirania fiscal. ( exp. 137/2016 )
Primer: Atès que en data 24 d’abril de 2015, acte públic els candidats a l’alcaldia pels
partits de Convergència i Unió, Gent Fent Poble i ERC ens varem comprometre a:
-

En cas que el nostre grup municipal formi part del govern municipal, signar el
decret d'alcaldia que ordeni el pagament dels impostos estatals de l'ajuntament
i de les seves empreses municipals a l'ATC i fer públic aquest fet. La signatura
del decret es realitzarà com a molt tard en el moment en què toqui realitzar el
pagament corresponent al 3r trimestre del 2015.

-

En cas que el nostre grup municipal estigui a l'oposició, vetllar per tal que el
nostre ajuntament i les seves empreses públiques passin a liquidar els
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i donar ple suport a
l'alcalde i l'equip de govern quan realitzi aquesta acció.
Segon: Donat que els regidors dels grups municipals ERC-AM Sant Fruitós de Bages,.
Gent fent Poble i CIU tenim la voluntat de complir amb els compromisos que adquirim.
Per això, els grups municipals ERC-AM Sant Fruitós de Bages, Gent fent Poble i CIU,
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer: proposar a l'alcalde la redacció, signatura i aprovació del decret
d'alcaldia que ordeni el pagament dels impostos estatals de l'ajuntament i de les
seves empreses municipals a l'ATC.
Segon: que aquest pagament es faci efectiu tan ràpidament com sigui possible i
amb els mecanismes adequats i necessaris que garanteixin l'efectivitat del pagament.
ANNEX. NOTA DEL SECRETARI

Aquesta nota es presta en exercici de la fe pública reservada al secretari, per l’article
92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
especificada als articles 2.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, i 82.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La moció afectada per aquesta nota proposa a l’alcalde que aquest disposi mitjançant
decret que les liquidacions tributàries en què sigui subjecte passiu l’ajuntament siguin
ingressades a l’Agència Tributària de Catalunya.
Aquesta previsió, en si mateixa, no té naturalesa d’actuació administrativa, però en
tant que indueix a la producció d’un acte, el decret de l’alcalde interessat, cal dir que
aquest decret, dictat en els termes de la moció, infringiria els articles 9 i 12 del
Reglament general de recaptació vigent, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, així com l’article 66.3, paràgraf segon, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos; tota vegada que
aquests preceptes preveuen “numerus clausus” les entitats en què es poden ingressar
els tributs estatals i, entre aquestes entitats, no es troba l’Agència Tributària de
Catalunya. En el mateix sentit, tampoc no es pot interpretar que l’ingrés fet a les
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Moció que presenten els grups municipals ERC-AM Sant Fruitós de Bages, Gent
fent Poble i CIU sobre el compromís amb la sobirania fiscal i que es pretén
incloure en la sessió del Ple del dia 11 de febrer de 2016.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

entitats que prestin el servei de caixa i entitats col.laboradores de la gestió recaptatòria
d’aquesta Agència, en comptes a nom d’aquesta, sigui legítim, ja que els preceptes
suara esmentats impliquen necessàriament que l’ingrés s’hagi de realitzar a favor de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sense la intermediació de l’Agència
catalana.
El règim d’interconnexió de registres administratius previst a l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, no resulta d’aplicació, en tant que aquesta llei només
s’aplica supletòriament als procediments de gestió i recaptació tributaris ( segons la
Disposició addicional cinquena de la mateixa Llei 30/1992 ), i, en aquest cas, no
concorre cap llacuna a la legislació tributària que hagi de ser completada amb la de
procediment administratiu comú.
El Secretari
Josep González Ballesteros
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor : 10 ( 4 GFP, 4 CIU, 2 ERC )
En contra : 2 ( 2 PSC )
Abstencions : 6. Moció del grup municipal ERC-AM Sant Fruitós, sobre la constitució d’un
grup de treball per a la creació d'un Consell municipal de Cultura i Festes
de Sant Fruitós ( exp. 139/2016 )
Primer: Tenint en compte que malgrat l’existència del teixit associatiu que hi ha a Sant
Fruitós de Bages, les activitats que es porten a terme durant l’any al nostre poble han
estat des de sempre, d’una manera o altra, direccionades pels diferents governs
municipals.
Segon: Tenint ERC Sant Fruitós com a un dels principis de treball fonamentals
l’ampliar els canals de participació en el disseny de les festes, fires, esdeveniments i
actes culturals que es realitzen al nostre poble.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Tercer: Creient que cal tenir en compte les idees, inquietuds i aportacions que puguin
manifestar les entitats i els ciutadans de Sant Fruitós.
Quart: Atenent-nos a la concepció de Consell Municipal de Cultura, que ha
d’esdevenir l’eina fonamental per impulsar el debat i la reflexió sobre l’estat de la
cultura del poble, així com el desenvolupament i la definició de quines han de ser les
grans línies polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través
de la participació ciutadana.
Per això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer: Aprovar la constitució d’un grup de treball per a la creació d’un Consell
Municipal de Cultura de Sant Fruitós per tal que el Consell pugui estar constituït dins el
primer semestre de l’any 2016.
No obstant el Ple decidirà
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
En contra : 4 ( 4 GFP )
Abstencions : 2 ( 2 PSC )

7. Moció del grup municipal CIU sobre el projecte i construcció d'una pista
poliesportiva a la zona entre el pavelló i l'escola Pla del Puig ( exp.
145/2016 )
Atès que aquest any 2016 Sant Fruitós de Bages és la Ciutat del Bàsquet
Català .
Atès que s'estan portant a terme diferents accions amb la finalitat de
promocionar i donar a conèixer el bàsquet, així com l'esport de base en general, com
una forma de benestar i salut pera tots els ciutadans que el practiquen.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Atès que el nostre grup municipal considera important que un cop finalitzi
aquest any quedi en el record de tots els santfruitosencs, no només les activitats
realitzades, sinó un espai que recordi aquest esdeveniment durant els propers anys.
Atès que el nostre programa electoral d'aquesta legislatura ja incorporava,
entre d'altres, la proposta de la construcció d'una pista de mini-bàsquet a !'exterior del
pavelló municipal, amb la finalitat de dotar-lo de més espai i poder així oferir més
horaris d'entrenaments .
Atès que des de fa anys que per part de I'AMPA de I'Escola Pla del Puig i
també de l'entitat ASFE que gestiona el pavelló municipal, demanen una pista
poliesportiva annexa al pavelló per poder desdoblar entrenaments i activitats
extraescolars durant la setmana i partits el cap de setmana, donada la saturació que té
el pavelló municipal .
Atès que també és desig de la comunitat educativa de I'Escola Pla del Puig
poder disposar d'una pista poliesportiva, a fi de millorar les seves instal·lacions i que
els alumnes puguin desenvolupar l'activitat d'educació física a !'aire lliure, gaudint
d'una pista amb les condicions necessàries per poder realitzar les activitats esportives
i recreatives dins de l'horari escolar, amb una pista annexada a les actuals
instal·lacions de l'escola.

Primer.- Iniciar l'expedient corresponent amb l'objectiu principal de dotar una partida
pressupostaria en el pressupost 2016, per tal d'elaborar el projecte i posterior
construcció d'una pista poliesportiva a la zona entre el pavelló i l'escola Pla del Puig,
en el lloc on actualment hi ha unes cistelles de basquet, però que ni les
característiques del sòl ni les dimensions són les idònies per poder-hi desenvolupar les
activitats esportives, amb els requeriments mínims de cada esport .
Segon.- Dotar del material esportiu necessari per tal que, tant l'escola Pla del Puig,
com I'ASFE puguin incorporar aquesta instal·lació dins deis seus plans d'organització
de les diferents disciplines esportives que s'hi puguin desenvolupar .
Tercer. Comunicar el present acord a l’ASFE, l’AMPA Pla del Puig, la Direcció de
l’Escola Pla del Puig, l’Escola de Bàsquet Sant Fruitós i la Comissió Organitzadora
Ciutat del Bàsquet 2016.
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És per això, que el Grup Municipal de CIU proposa al Ple l'adopció del següent acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Resultat de la votació: A favor : 4 ( 4 CIU )
En contra : 6 ( 4 GFP, 2 PSC )
Abstencions : 2 ( 2 ERC )

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

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
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8. Aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016 ( exp. 96/2016 )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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 2016.
Considerant que les relacions de llocs de treball es defineixen com a documents
dinàmics, en continu canvi per adaptar-se als successius escenaris i necessitats que
hagi d’afrontar la corresponent administració, recollint a cada moment els llocs de
treball dotats pressupostàriament, tant els ocupats com els eventualment vacants
assenyalant, en aquest últim cas, la seva condició i la susceptibilitat de les accions que
sobre ells puguin correspondre (provisió, amortització, reconversió, readscripció, etc.)
Vista la memòria de l’Alcaldia sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2016,
que inclou els estats de despeses i els estats d’ingressos.
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016, així com
l’informe emès per l’Interventor municipal, en el qual s’interposa un reparament
respecte de l’increment del capítol 1 i de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria.
En relació al reparament per increment del capítol 1, l’alcalde Joan Carles Batanés i
Subirana, aixeca aquest reparament justificant que dit increment ve donat per les
possibilitats que una mateixa llei permet, i en concret pel que fa a:
L’aplicació de l’increment de l’1% d’acord amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

La paga extra pendent corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb la Llei
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2016.
Amb l’aplicació d’aquests dos punts anteriors, que permet la llei, ja s’incrementa en
més d’un 1% el capítol 1 de personal.
-

Així mateix, existeix aprovada pel ple de la corporació l’expedient de RLT des del 2015
i es realitza l’aplicació de diferents modificacions en la relació de llocs de treball,
correspon a la correcció de categories.
En relació al reparament de no complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera; l’alcalde Joan Carles Batanés i Subirana,
aixeca aquest reparament justificant que aquest incompliment ve donat per una gran
inversió en un sol any i una reducció dels ingressos provinents dels tributs directes.
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Per tant, aquest incompliment de necessitat de finançament no ve donat per un dèficit
estructural, sinó per una gran inversió finançada principalment pel capítol 9
d’Ingressos. L’alcalde és plenament conscient que s’haurà d’aprovar un Pla Econòmic
Financer ens els exercicis 2016-2017, i que l’ajuntament complirà aquest pla de la
mateixa manera que va complir el Pla Econòmic Financer previ.
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
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 48/2015,
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
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.
Un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals,
S’ACORDA :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per a l’exercici econòmic del 2016, en la forma que s’expressa al resum per
capítols següent:

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Despeses de Personal......................................................3.949.644,86 €
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis................................3.208.991,78 €
Capítol 3. Despeses financeres..............................................................62.500,00 €
Capítol 4. Transferències corrents........................................................470.232,02 €
Capítol 5. Fons contingència.................................................................100.000,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals...................................................................1.768.596,31€
Capítol 7. Transferències de capital..................................................................0,00€
Capítol 8. Actius financers.................................................................................0,00€
Capítol 9. Passius financers...................................................................510.000,00€
TOTAL DESPESES...........................................................................10.069.964,97€
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ESTAT D’INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Impostos directes..............................................................4.784.301,36 €
Capítol 2. Impostos indirectes...............................................................149.407,34 €
Capítol 3. Taxes i altres ingressos.....................................................1.154.821,00 €
Capítol 4. Transferències corrents.....................................................2.129.860,46 €
Capítol 5. Ingressos patrimonials............................................................70.969,86 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6. Alienació de inversions reals..........................................................0,00 €
Capítol 7. Transferències de capital....................................................460.000,00 €
Capítol 8. Actius financers..............................................................................0,00 €
Capítol 9. Passius financers..............................................................1.320.604,95€
TOTAL INGRESSOS..........................................................................10.069.964,97€
SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any
2016 que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa:

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a
Vicesecretari/a
Escala
d'administració
general
Tècnic/a Mig Gestió Econòmica
T.M. de Gestió
Administratiu/ves
Auxiliar administratiu/va
Agutzil
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
T.S. Lletrat/da
T.S. Arquitecte

A1
A1
A1
A2

1
1
1
1

A2
A2
C1
C2
E

1
2
12
2
1

A1
A1

1
2

1

2
3

1
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Vacants
Subgrup
Places
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T.S. Economista - Assessor
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
Treballadora Familiar
Subescala serveis especials
Sargent
Caporal
Agent
Vigilant

A1
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A2
C1
C2
AP

1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1

1

C1
C2
C2
E

1
3
11
1

1
2
2

Tècnic/a Mig Cultura
Professor/a Llar d' infants
Educador/a Llar d' infants
Delineat/a
Tècnic/a Informador/a PIJ
Auxiliar administratiu/va
Aux. adm. Atenció entitats i
comerç
Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar biblioteca
Cap de colla manteniment
cap de colla parcs i jardins
Oficial 1ª Brigada d'obres
Oficial 1ª
Oficial 1ª Manteniment viari
Subaltern/a
Subaltern/a especial
Oficial 2ª Brigada d'obres
Oficial
2ª
instal·lacions
esportives
Personal neteja
Treballador/a familiar
Treballador/a Social
Educador/a Social
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A2
A2
C1
C1
C1
C2

1
2
12
1
1
2

C2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E

1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
7

E
E
E
A2
A2

1
5
2
1
1

1

1
3
2
1

PERSONAL LABORAL

1

2
1

4

3
1
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TERCER.- 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 2016 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.
QUART.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2016, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i la plantilla i així mateix, es traslladarà còpia del
pressupost a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de
08.04.2015, segons quadre annex 1.
SISÈ.- Aplicar la nova Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de 08.04.2015 als
llocs de treball de Sergent i Caporal.

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, participació ciutadana i
comunicació.

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.
VUITÈ.- Disposar que els acords cinquè a setè queden suspesos fins que vigeixi el
pressupost 2016 en uns termes que no impedeixin el seu compliment.
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SETÈ.- Declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2016, els següents:
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NOVÈ.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació.
DESÈ.- Declarar que els acords primer i segon són un acte de tràmit, no posa fi a la
via administrativa i no pot ser impugnat separadament, que participa d’un procediment
d’aprovació de disposicions generals pel que fa a la plantilla i pel que fa al pressupost,
i d’acte administratiu pel que fa a la relació de llocs de treball i que els legitimats
activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
ONZÈ.- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si
l’aprovació inicial esdevé definitiva:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

DOTZÈ.- Pel que fa a la Relació de llocs de treball i els serveis públics essencials,
declarar que:

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per
mitjà del 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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ANNEX 1.
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL
CONTINGUT DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES PER L’EXERCICI 2016 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, ha tingut durant els darrers anys un descens
en els seus ingressos, tant dels derivats principalment de l’activitat urbanística i
immobiliària com la d’altres ingressos generalistes. Així, per exemple i de forma
destacada, el capítol 1 d’ingressos va disminuir en l’exercici anterior (2015) amb la
unificació dels valors cadastrals de repercussió per carrer (VRC) realitzada en la
ponència parcial que es va dur a terme l’any 2014 i enguany també per l’aplicació del
coeficient de regularització general dels valors cadastrals aplicat a l’exercici 2016.

La situació de crisi financera i els seus efectes encara ens envolten i no es visualitza
una recuperació imminent a curt termini de les hisendes locals. Tot i lleugeres
recuperacions econòmiques que puguem detectar a nivell municipal, ni l’Estat i ni la
Generalitat no transmeten encara a nivells suficients els recursos necessaris cap als
ajuntaments, i és la Diputació de Barcelona, en aquest cas, qui supleix aquestes
necessitats de suport econòmic i de recursos.
Des de l’aplicació de les noves normatives legals de l’Estat l’operativitat pressupostària
del nostre ajuntament ha canviat i provoca que haguem d’adaptar la gestió municipal
realitzant, moltes vegades, enginyeria financera per poder executar els pressupostos
municipals.
Malgrat això, aquesta situació és l’oportunitat per traduir, dins l’escenari que tenim, la
gestió pressupostària municipal amb criteris més realistes en la vessant dels ingressos
i amb una major racionalització i eficiència d’execució pel que fa a les despeses.
Alhora, aquesta nova gestió ha de generar sinèrgies positives a la ciutadania i a
l’activitat econòmica del municipi.
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Al pressupost 2016 es tradueixen mesures encaminades a sostenir, amb aquest estat
d’ingressos, el manteniment i millora de serveis, la racionalització de la despesa, la
consolidació de les inversions ja iniciades i la proposta de noves inversions.
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En el nou pressupost objecte d’aprovació es defineixen les prioritats de despesa en
béns i serveis en equilibri amb importants i noves inversions pel municipi.
El Pressupost de l’exercici 2016 recull la previsió de les despeses i ingressos en
funció de la informació que es desprèn de:
-

-

Les despeses i ingressos històrics de 4 anys i els efectivament realitzats
durant l’exercici 2014, la previsió 2015 i el Pla Econòmic Financer elaborat
el 2014.
Estudi detallat de cada partida adaptant-la a la realitat econòmica del
2016.
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:

- L’Estat d’ingressos, on figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics a
liquidar durant l’any 2016, ascendeix a 10.069.964,97 € essent els recursos ordinaris,
capítols de l’1 al 5, de 8.289.360,02 €, i els ingressos previstos de capítols 7 i 9 de
1.780.604,95 €.
- L’Estat de despeses, on s’especifiquen els crèdits necessaris per atendre el
compliment de les obligacions ascendeix a 10.069.964,97 €, essent les despeses
ordinàries, capítols de l’1 al 5, de 7.791.368,66 €, a les que cal afegir els passius
financers per import de 510.000 €.
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
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2.1. El Pressupost pròpiament dit de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que
inclou:
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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.



El programa d'inversions a realitzar durant l’any 2016.



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

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.

o

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

o

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. PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
RESPECTE EL DE L’EXERCICI ANTERIOR.
La configuració financera de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es visualitza en el
pressupost de l’exercici 2016 amb un increment pressupostari del 0,40 % respecte de
l’exercici 2015.
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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 2014 i avançament de la del 2015, 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:
a) Les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions
de crèdit previstes.
b) La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.
c) L’efectiu anivellament dels pressupostos.
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A nivell global, el pressupost municipal de despeses corrents, sense tenir en compte
les despeses de capital, té un increment del 4,02% respecte de l’exercici anterior. El
pressupost ordinari d’ingressos té un decrement significatiu del -14,13%. En
conseqüència doncs, es preveu una reducció de l’estalvi net en comparació al
pressupost 2015.
3.1. ESTAT D’INGRESSOS
3.1.1 Recursos ordinaris
S’han consignat aquells imports d’ingressos en relació amb les ordenances fiscals en
vigor a 2016, a les participacions en els tributs de l’Estat i la resta de previsions
d’ingressos que legalment corresponen i que s’hauran de liquidar durant l’any corrent.
La modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2016, ha significat una
congelació dels impostos, taxes i tarifes a excepció de l’IBI que disminueix. A destacar
que el 2014 va disminuir la previsió de recaptació de l’IBI degut a la regularització i
unificació del VRC (valor de repercussió) aprovada en la ponència parcial del 2014 de
l’IBI. I enguany, també disminueix donat l’aplicació del coeficient de regularització del
0,92.
Pel que fa a les incidències més rellevants en matèria d’ingressos cal destacar el
següent:
CAPITOL 1 – IMPOSTOS DIRECTES

Realitzant els ajustos d’històrics de recaptació disminueix la previsió respecte el 2015
el 4% aproximadament el que significa una previsió d’ingrés de menys 119.496,31 €.
Així, pel que fa a l’IBI la suma del padró estaria al voltant de 3.001.737,40 €, el que
significa un -3,83 % respecte 2015.
S’ha tingut en compte el padró urbà, el rústic, a més de 148.334,01 € que es preveu
d’ingrés de l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTER ESPECIALS
(IBICE).
IVTM- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
S’ha imputat un import de 626.842,17 € (+5,35% respecte 2015) d’acord amb el padró
real i la recaptació de l’exercici 2015, és a dir, la mitjana entre drets reconeguts nets
(DRN) i els ingressos recaptats, a més del no increment de quotes amb l’aprovació de
les ordenances fiscals per enguany.
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IBI- IMPOST BÉNS IMMOBLES

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

IIVTNU- IMPOST DEL INCREMENT DEL TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA)
Es preveu un increment molt lleuger del 1,59 % respecte l’any anterior, concretament
s’estima un import de 320.000 € d’acord amb les previsions d’aquest impost
realitzades amb la recaptació real i la modificació pendent sobre les rentes més baixes
d’aquest concepte en les ordenances fiscals 2016.
IAE- IMPOST D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Es preveu un lleuger increment de la recaptació respecte l’exercici anterior,
concretament del 5,31% (+33.680,43 €) donat el padró 2016, la recaptació neta del
2015 i l’aplicació d’un coeficient de recaptació efectiva del 0,867 que ens facilita
l’ORGT (Organisme de Gestió Tributària).
CAPITOL 2 – IMPOSTOS INDIRECTES
ICIO- IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
S’ha consignat una previsió a l’alça, quasi del 50% respecte l’any passat, donat
l’evolució d’aquest impost en la recaptació efectiva i en base a les informacions de
tramitació de projectes importants als serveis tècnics.

Pel que fa a les taxes comentar que a nivell general es preveu un increment del 8,31%
respecte l’any 2015, passant de 1.066.239 € a 1.154.821 €. S’han ajustat les
previsions a nivells de DRN (drets reconeguts nets) i recaptació històrica.
Destacar en aquest capítol CCEE referides a les obres d’urbanització del Carrer
Padró, que s’hauran de liquidar quan es realitzi l’obra.
CAPITOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Pel que fa a les transferències generals de l’Estat i de la Generalitat es preveu un
manteniment en les primeres i un increment en les segones, respecte de l’exercici
2015.
Les previsions són que les participacions municipals en els tributs de l’Estat es
mantinguin a l’aportació de 1.444.000 €, i el FCL sigui de 143.687 €.
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CAPITOL 3 – TAXES I ALTRES INGRESSOS

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

S’ha de tenir en compte, d’aquest capítol també, la penalització econòmica dels
retorns derivats de les liquidacions negatives de les PIE.
La previsió en aquest capítol de subvencions corrents, es preveu uns ingressos
superiors respecte la previsió 2015, concretament del 5,23 % més, essent l’estimació
al voltant de 2.105.861,46 €. Aquest fet és degut bàsicament a les subvencions
extraordinàries de la Diputació de Barcelona per a despeses finalistes previstes pel
2016.
CAPITOL 5 – ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
La previsió d’ingressos derivats dels interessos dels dipòsits que el consistori té a les
diferents entitats financeres és de 70.969,86 € el que representa un decrement del
22,18 % respecte de la previsió inicial del 2015.

3.1.2 Recursos de capital:
CAPITOL 6 – VENDES D’INVERSIONS REALS
No es preveu cap venda de patrimoni en l’exercici en curs.
Recursos financers:

Es preveu inicialment la captació de 1.320.694,95 € en recursos financers pel
finançament de diferents inversions municipals per l’exercici 2016. El que suposa un
increment considerable respecte l’exercici anterior.
Malgrat aquest increment previst d’endeutament, i com sempre succeeix i s’ha
comprovat en els exercicis anteriors, aquesta previsió de préstecs no s’executa al
100%, donat que es contraresta la seva previsió a través de l’aplicació del Romanent
de Tresoreria per a Despeses Generals una vegada realitzada la liquidació del
pressupost 2015, la qual obtindrà, a priori, uns nivells similars a la del 2014.
3.2. ESTAT DE DESPESES
3.2.1

Despeses corrents

En matèria de despeses corrents pel 2016 s’han previst els crèdits destinats a
despeses de personal en funció de les seves retribucions, l’aplicació duna part de la
RLT (Relació de Llocs de Treball), el pagament de la resta pendent de la paga
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CAPITOL 9 – PASSIUS FINANCERS

AJUNTAMENT
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SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

extraordinària retinguda als funcionaris de l’any 2012, així com també les despeses
ordinàries i de funcionament del serveis, les subvencions a atorgar i la despesa
financera municipal.
Així, aquesta previsió s’ha fet tenint en compte la despesa real efectuada durant
l’exercici 2015 junt amb les actuacions singulars de capítol 1, 2, i 4 que es preveuen
realitzar en el present exercici.
Com l’any passat s’han incorporat els crèdits per a satisfer les obligacions contractuals
amb el contracte pel servei de residència tant pel que fa a les regulacions de tarifes
com a les aportacions als salaris del personal subrogat.
L’aplicació del 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 de gestió.
Pel que fa a les incidències més rellevants en matèria de despeses destacar les
següents:
CAPITOL 1 – DESPESES DE PERSONAL
En aquest capítol s’ha tingut en compte l’aplicació de part de la nova RLT i la devolució
de la paga extra retinguda als funcionaris el 2012.

En aquest capítol s’ha previst la despesa consolidada, és a dir, la derivada dels
contractes en vigor i les derivades de contractes temporals per donar cobertura als
serveis actuals, també amb una estimació acurada de les hores extra, així com les
substitucions per baixes de maternitat.
El gruix de l’increment és degut a les previsions de crèdit per l’aplicació de noves
contractacions i la RLT de les que cal destacar: la contractació d’un tècnic de promoció
econòmica, un tècnic economista A1, amb aplicació salarial de la nova RLT, el pas de
categoria C1 a C2 de les auxiliar de biblioteca, el pas a categoria administratives de
les auxiliar administratives i l’aplicació de la RLT al cap de policia, entre d’altres.
CAPITOL 2 – DESPESES CORRENTS
Aquest capítol té un increment de 116.534,67 €, és a dir, del 3,77 % respecte l’any
anterior.
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El capítol 1 és de 3.949.644,86 € i s’incrementa el 3,99% respecte el 2015, el qual
representa el 51,32% de les despeses ordinàries.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

A destacar l’operativa de la ràdio municipal amb 25.000 € de despesa que s’imputa al
crèdit de la partida de comunicacions i fa que aquesta incrementi en un 29.61%.
De forma similar la partida de reparacions manteniment i conservació s’incrementa un
59,37% respecte el 2015 i la partida de depeses diverses s’incrementa en un 45,24%.
Aquest increment ve motivat per l’acompliment d’un major volum de manteniments i
millores en reparacions d’infraestructures municipals i de celebració d’esdeveniments
culturals, socials i esportius.
I la partida de despesa en subministraments que disminueix prop del 10%, la
d’assegurances disminueix un 1.17% i la d’indemnitzacions per raó de servei en
aquest prop del 9%. Les disminucions d’aquest capítols venen motivats per una major
racionalització de la despesa per determinats conceptes.
CAPITOL 3 – DESPESES FINANCERES
S’ha ajustat aquest capítol respecte l’any passat, i es tradueix amb un decrement en la
càrrega d’interessos respecte l’exercici 2015 d’un 8,09%, és a dir, 5.500 € menys.
Aquest fet ve donat perquè hi ha préstecs que no es van contreure el 2015, i els que
s’hagin de contreure el 2016 tenen una carència d’un any tant pel que fa a interessos
com de capital amortitzable.
CAPITOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Per aquest exercici 2016, 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, i
s’amplia amb noves aportacions a entitats i projectes.
Destacar l’import destinat a ajuts i programes socials en diverses partides destinades a
serveis socials i gent gran, tant pel que fa a ajuts individualitzats i beques com l’ajut
per prestació de servei de residència de la gent gran.
En aquest capítol s’inclou la compensació salarial del conveni de les treballadores de
la residència d’avis (25.000 € aprox.), i la compensació de tarifes dels usuaris de la
residència 75.000 € a les que hem de fer front contractualment.
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Aquest capítol és de 470.233,02 €, s’incrementa un 6,81%, és a dir, 29.994,72 €
respecte l’exercici anterior.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CAPITOL 5 – FONS DE CONTINGÈNCIA
Per aquest exercici 2016 es preveu un fons de contingència de 100.000 €. Molt més
important que el 2015 que va ser de 10.000 €. En les bases d’execució del pressupost
es preveu poder disposar-lo a partir del segon semestre.
3.2.2

Despeses de capital

CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS
Pel que fa a les inversions es preveu la continuïtat d’algunes actuacions iniciades
durant l’exercici 2015 i anteriors i destacar de forma important les que es projectaran i
executaran noves al 2016 tal com es desprèn de l’annex d’inversions i que en resum
respon a la següent taula:

CAPÍTOL

6:

INVERSIONS
CONSIGNACIÓ

ANNEX D'INVERSIONS
INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES
PROJECTE REVISIÓ POUM

140.000,00 €

PROJECTE EXECUTIU PER FER MUSEU A CAL XAMAL

36.300,00 €

DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA POLÍGONS
PROJECTE EXECUTIU TRANSFORMACIÓ ANTIC AJUNTAMENT EN CASAL ENTITATS I
JUTJAT DE PAU
PROJECTE EXECUTIU RECONVERTIR EDIFICI ANTIGA BIBLIOTECA EN CAP

1,00 €

PROJECTE EXECUTIU NOU ESPLAI D'AVIS (FÀBRICA BERTRAN I SERRA)

22.000,00 €

OBRES D'URBANITZACIÓ CARRER PADRÓ PRIMER TRAM

530.000,00 €

ENDERROC CASA C/PADRÓ 12

28.912,65 €

CENTRE ROTONDA C-16C

8.000,00 €

ZONA ESPORTIVA TORROELLA FASE 1

13.000,00 €

ARRANJAMENT PISTA DEL BOSQUET PRIMERA FASE
OBRES ORDINARIES PER URBANITZAR L'ENTORN DEL COBERT DE LA MÀQUINA DE
BATRE
COMPRA DE DEA'S

10.000,00 €

PAS DE VIANANTS ELEVAT I PASSOS DE SERVEI - LA ROSALEDA

8.000,00 €

CONSTRUCCIÓ DE ZONA "PIPICAN" AL PARC TORRE SANTMARTÍ

6.000,00 €

PROJECTE PASSERA SOBRE C16c

8.000,00 €

22.000,00 €

191.000,00 €
11.035,20 €
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22.000,00 €

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
CAUTXU CONTINU ZONA DE JOCS INFANTILS

3.000,00 €

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURES
SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL

5.000,00 €

INVERSIONS EN ENLLUMENAT

30.000,00 €

CONDICIONAMENT ZONA ESPORTIVA LA ROSALEDA FASE 4

10.000,00 €

ADEQUACIÓ DE CAMINS I REASFALTAMENT DE VIALS

10.000,00 €

ADEQUACIÓ DE CARRERS I REASFALTAMENT DE VIALS

32.000,00 €

PROJECTE I INSTAL·LACIÓ PUNTS DE CÀRREGA PÚBLICS PER VEHICLES ELÈCTRICS

14.113,44 €

INVERSIONS NOVES ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
RÈTOL A LA VISERA GRADERIA CAMP DE FUTBOL

2.000,00 €

SUBSTITUCIÓ LLUMINARIES PER LEDS
RENOVACIÓ DELS FOCUS D'IL·LUMINACIÓ DE LA PISTA DEL PAVELLÓ D'ESPORTS
PER LEDS
ADEQUACIÓ ARMARIS ELÈCTRICS PER ACTES A LA VIA PÚBLICA
TERMOSTATS I ELECTROVÀLVULES REGULACIÓ INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ ZONA
ANTIGA LLAR INFANTS
REFORMA FOCUS I COLUMNES IL·LUMINACIÓ CAMP DE FUTBOL 7

13.659,24 €

PLAFONS I MAPES D'INFORMACIÓ MUNICIPAL AL NUCLI URBÀ

2.000,00 €

REPARACIÓ COBERTA I LATERALS PAVELLÓ

10.000,00 €

MAQUINARIA INSTALACIONS UTILLATGE I ESTRIS DIVERSOS ESPORTS

3.250,00 €

MAQUETA DE SANT BENET

1.970,89 €

COMPRA D'EQUIPS I MATERIAL INFORMATIC
GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORES ESTALVI ENERGÈTIC EDIFICIS (BIBLIOTECA, NEXE,
AJUNTAMENT, LLAR INFANTS)
COMPRA CARPES COBERTES I ACCESSORIS DIFERENTS ACTIVITATS

28.200,00 €

25.000,00 €
5.000,00 €
5.500,00 €
4.500,00 €

5.000,00 €
1.200,00 €

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC REPARACIO COBERT MAQUINA DE BATRE

323.000,00 €

MILLORES I ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS
PROJECTE I EXECUCIÓ TREBALLS PINTURA I SENYALITZACIÓ POLIGONS I PINEDA
DE BAGES
INVERSIONS EN PARCS INFANTILS PÚBLICS

20.000,00 €

VORERES ESPAIS PÚBLICS

33.000,00 €

ADEQUACIÓ VIALITAT TRAM BERTRAND I SERRA

6.000,00 €

MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS DIVERSOS AJUNTAMENT

8.990,00 €

MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS DIVERSOS BRIGADA

5.500,00 €

ESTRIS DIVERSOS POLICIA

8.000,00 €

ACTUACIO SALA DE CALDERES LLAR D'INFANTS

11.463,89 €

MOBILIARI URBA

8.500,00 €

47.000,00 €
7.000,00 €
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INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
MOBILIARI URBA

2.500,00 €

MOBILIARI DIVERS AJUNTAMENT

6.000,00 €

CORTINES SEPARADORES PAVELLO

2.400,00 €

INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

11.600,00 €

TOTALS

1.768.596,31 €

CAPÍTOL

6:

INVERSIONS
SUBVENCIÓ ENDEUTAMENT

CCEE
QQUU

ORDINARI

TOTAL
FINANÇAMENT

461.035,20 € 529.212,65 €

60.000,00 €

9.001,00 €

1.059.248,85 €

10.000,00 €

81.113,44 €

0,00 €

10.000,00 €

101.113,44 €

0,00 €

35.000,00 €

0,00 €

72.280,13 €

107.280,13 €

0,00 €

418.000,00 €

0,00 €

71.353,89 €

489.353,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.600,00 €

11.600,00 €

60.000,00 €

174.235,02 €

1.768.596,31 €

ANNEX D'INVERSIONS
INVERSIONS
NOVES
EN
INFRASTRUCTURES
INVERSIONS
DE
REPOSICIÓ
EN
INFRASTRUCTURES
INVERSIONS NOVES ASSOCIADES A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS
INVERSIONS
DE
REPOSICIÓ
ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS
INVERSIONS
DE
REPOSICIÓ
ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS
TOTALS

471.035,20 € 1.063.326,09 €

/

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
Pel que fa a les amortitzacions de capital s’han pressupostat els imports que s’hauran
de satisfer arrel de la concessió dels ajuts de caixa crèdit o dels préstecs pel
finançament de les inversions municipals.
S’ha ajustat la partida respecte l’any passat i es consignen 510.000€, 10.000 € menys
que el 2015.
Les variacions són fruït de l’ajustament dels préstecs realment contrets el 2015 i
anteriors, i la previsió dels de 2016 amb la consideració de l’any de carència d’aquests
últims, de tal manera que el capital pendent de retornar disminuirà respecte l’execució
real el 2016.
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El finançament de les inversions

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Per tant, els imports d’amortització previstos per aquest any disminueixen un 2 %
respecte de l’exercici passat.

4. RESUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2016

PRESSUPOST 2016
%

2015

2016

DIFERÈNCIES 15-16

% 15-16

C1- Impostos directes

47,51%

4.822.762,39 €

4.784.301,36 €

-38.461,03 €

-0,80%

C2-Impostos indirectes

1,48%

100.000,00 €

149.407,34 €

49.407,34 €

49,41%

C3-Taxes i altres ingressos

11,47%

2.638.252,64 €

1.154.821,00 €

C4-Transferències corrents

21,15%

2.001.172,95 €

2.129.860,46 €

C5-Ingressos patrimonials

0,70%

91.194,86 €

70.969,86 €

-20.225,00 € -22,18%
-1.364.022,82 -14,13%

-1.483.431,64 € -56,23%
128.687,51 €

9.653.382,84 €

8.289.360,02

C6-Alienació de inversions reals

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

C7-Transferències de capital

4,57%

70.000,00 €

460.000,00 €

390.000,00 €

INGRESSOS CORRENTS

82,32%

0,00%

0,00 €

0,00 €

13,11%

306.210,60 €

1.320.604,95 €

100,00%

10.029.593,44 €

10.069.964,97

C8-Actius financers
C9-Passius financers
totals..............
II. DESPESES

%

2015

2016

6,43%

0,00 €
1.014.394,35 € 331,27%
40.371,53
DIFERÈNCIES 15-16

0,40%
% 15-16

C1-Personal

39,22%

3.797.957,54 €

3.949.644,86 €

151.687,32 €

C2-Béns corrents i serveis

31,87%

3.092.457,11 €

3.208.991,78 €

116.534,67 €

3,77%

0,62%

68.000,00 €

62.500,00 €

-5.500,00 €

-8,09%

C3-Despesa financera
C4-Transferències corrents

440.237,55 €

470.232,02 €

29.994,47 €

6,81%

7.398.652,20 €

7.691.368,66

292.716,46

3,96%

0,99%

10.000,00 €

100.000,00 €

90.000,00 € -

4,67%

DESPESES CORRENTS

76,38%

C5- Fons contingència

3,99%

17,56%

2.100.941,24 €

1.768.596,31 €

C7-Transferències de capital

0,00%

0,00 €

0,00 €

C8-Actius financers

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

C9-Passius financers

5,06%

520.000,00 €

510.000,00 €

-10.000,00 €

-1,92%

40.371,53 €

0,40%

C6-Inversions reals

totals..............

100,00%

IV. EQUILIBRI TÈCNIC PRESSUPOSTARI
Ingressos (1 al 5)

2015
1

Contrib. Especials i quotes urb.
Despeses (1 al 5)

2

ESTALVI CORRENT O BRUT
Despeses deute
ESTALVI NET
EQUILIBRI PRESSUPOST CORRECTE

10.029.593,44 € 10.069.964,97 €

3

2016

-332.344,93 € -15,82%
0,00 €

DIFERÈNCIES 15-16

9.653.382,84 €

8.289.360,02 €

16.801,47 €

60.000,00 €

7.398.652,20 €

7.691.368,66 €

292.716,46 €

2.237.929,17 €

537.991,36 €

-1.699.937,81 €

520.000,00 €

510.000,00 €

-10.000,00 €

1.717.929,17 €

27.991,36 €

-1.689.937,81 €

SI

-1.364.022,82 € -14,13%
43.198,53 € 257,11%
3,96%

SI

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, 29 de gener de 2016.
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I. INGRESSOS

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Joan Carles Batanés i Subirana
Alcalde

Xavier Racero Esquius
Regidor d’Hisenda

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 : 6 ( 4 GFP, 2 PSC )
En contra : 4 ( 4 CIU )
Abstencions : 2 ( 2 ERC )

Primer. En data 11-10-2012 la mesa general de negociació va acordar la modificació
l’article 26 – Malaita i accidents del Conveni Col·lectiu del personal laboral i de l’Acord
de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, atès
les modificacions normatives produïdes amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.
Segon. Vist que la mesa general de negociació ha acordat modificar diversos apartats
de l’article 26 d’acord amb les actes de les negociacions dels dies 27-10-2015 i el 412-2015, aprovades segons acta del mes de gener de 2016, que consten a l’expedient.
Tercer. De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 123.1.d) de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 52.1.r) del
Decret legislatiu 2/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
S’ACORDA :
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9. Modificació de l’article 26 – Malaltia i accidents del Conveni col·lectiu de
les condicions de treball del personal laboral i de l’Acord condicions
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. ( exp.
123/2016 )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

“Article 26.
1. Complementar la prestació d’IT per contingències comuns del personal inclòs en
l’àmbit d’aplicació de la Mesa de negociació col·lectiva, tant al sotmès al règim de la
Seguretat Social com el sotmès a un règim especial de mutualisme administratiu amb
els topalls màxims permesos pel RDL 12/2012, d’acord amb el següent detall:
a) 3 primers dies d’IT: complementar fins arribar al 50% de les retribucions
fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.
b) Del 4t i fins el dia 20è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar al 75% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes durant el mes anterior a la situació de baixa per IT.
c) A partir del dia 21è i fins el dia 90è del període de baixa IT (ambdós
inclosos) complementar fins arribar el 100% de les retribucions fixes i
periòdiques percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
d) Del dia 91è el dia 120è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar el 90% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
e) Del dia 121è el dia 150è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar el 85% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
f) Del dia 151è i durant tot el període de baixa per IT complementar fins
arribar el 75% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes el mes
anterior a la situació de baixa per IT.
1.2. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es
produeixin durant l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de
violència de gènere, acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, es complementaran fins arribar a un 100% de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior, durant tot el
període de durada de la incapacitat temporal.
1.3. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100% de les
retribucions durant tot el període d’IT.
1.4. Les parts es comprometen a constituir un grup de treball en el termini màxim
d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una
especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en
situacions d’incapacitat temporal i l’adopció d’altres mesures socials, garantint en tot
cas, un tractament d’equitat entre tots els empleats públics.”
2. Establir els supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats, pels quals
es reconeixerà, al personal laboral i funcionari, la complementació de les retribucions
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Primer. Modificar l’article 26 del Conveni col·lectiu de les condicions de treball del
personal laboral i l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en els mateixos termes que consten a l’acta
del mes de gener 2016, amb el contingut següent:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT, en els
casos següents casos i d’acord amb el següent escalat:
Hospitalització. S’entendrà que existeix hospitalització sempre i quan es
precisi de repòs hospitalari per a la seva recuperació i la permanència en
el centre hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24 hores. Per la
seva acreditació es requerirà document expedit pel centre hospitalari en
que consti l’hora d’ingrés i sortida del centre.
b)
Intervenció quirúrgica. S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica, tot i
que no es requereixi hospitalització, sempre i quan sigui necessari un
procés de repòs o rehabilitació domiciliària igual o superior a 24 hores.
Caldrà justificació mèdica que acrediti la intervenció i en el seu cas, si
requereix el dir procés de recuperació domiciliària.
c)
Per lesions múscul-esquelètiques que impossibilitin el desplaçament al
treball, el desenvolupament de les tasques assignades al lloc de treball, o
per immobilització perllongada de la personal.
L’interessat haurà
d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit per un facultatius metge de les
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.
En aquests casos s’aplicarà el següent escalat, en relació al complement de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació
d’IT:
 Del dia 1r al dia 90è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar el 100% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
 Del dia 91è al dia 120è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar el 90% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
 Del dia 121è al dia 150è del període de baixa IT (ambdós inclosos)
complementar fins arribar el 85% de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes el mes anterior a la situació de baixa per IT.
 Del dia 151è i durant tot el període de baixa per IT complementar fins
arribar el 75% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes el mes
anterior a la situació de baixa per IT.”
3. Establir els supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats, pels quals
es reconeixerà, al personal laboral i funcionari, la complementació del 100% de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT
des del dia 1 i fins a la finalització del procés, a les prestacions que derivin de les
següents situacions d’incapacitat:
a) Les que es produeixin durant l’embaràs i/o per maternitat.
b) Les motivades per una situació de violència de gènere.
c) Les que es produeixen per malalties greus, segons RD 1148/2011, de 29 de
juliol.
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a)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

L’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit per un facultatiu
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a
referència l’annex de malalties greus contingut al RD 1148/2011, de 29 de juliol,
per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la
prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia
greu, B.O.E. núm. 182 de 30-11-2011, i de les actualitzacions que es puguin
produir.
d) Les que es produeixen per malalties segons RD 2210/1995, de 28 de
desembre.
L’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant informe expedit per un facultatiu
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a
referència el RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa
Nacional de Vigilància Epidemiològica, i els seus annexos, B.O.E. NÚM. 21 DE
24-01-1995, i les seves possibles actualitzacions que es puguin produir.”
Segon. Publicar la modificació de l’article 26 del Conveni col·lectiu de les condicions
de treball del personal laboral i de l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i registrar-ho al Registre de
convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels
Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona, amb
notificació a la Comissió Negociadora.
Tercer. Notificar aquest acord al Comitè d’Empresa, a la Junta de personal i a tot el
personal de la Corporació.
Quart. Declarar que:

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
- Tanmateix, els legitimats poden interposar, qualsevol alter recurs ajustat a
dret.
En quan al personal laboral:
-

-

El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, i per tant, no pot ser objecte de cap recurs
administratiu o jurisdiccional.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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En quan al personal funcionari:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

10. Modificació d'òrgans i comissions ( exp. 147/2016 )
Primer. Atesa la recent incorporació del Sr. Adrian Sánchez Payan, com a interventor
municipal, en substitució de la Sra. Gemma Bau Puig, en comissió de serveis a
l’ajuntament de Torelló; i del Sr. Josep Maria Campdepadrós Morató, com a Cap de
Policia, en substitució del Sr. Alex Finque, ambdós amb efectes del dia 11 de gener de
2016.

Tercer. Atès que cal fer alguna modificació afegida per tal de completar el personal
tècnic adscrit a diverses comissions ja creades, per tal d’optimitzar el seu
funcionament.
S’ACORDA :
PRIMER. Modificar la composició de les següents comissions, en el sentit d’incorporarhi al Sr. Adrián Sánchez Payán com a substitut del titular, en comissió de serveis,
segons la següent relació :
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Segon. Atès que cal cobrir a les persones substituïdes en els diferents òrgans i
comissions de les quals en formaven part.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ÒRGAN / COMISSIÓ

COMPOSICIÓ DEFINITIVA

Comissió d’estudi per la
redacció de l’Ordenança
municipal reguladora de
l’execució alternativa al
pagament de deutes amb
la hisenda municipal

Xavier Racero Esquius, regidor de Serveis econòmics
Cristina Murcia Caraballo, regidora de Serveis socials
Mònica Cruz Franch, Gent fent Poble
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM
Mercè Casals Martínez, CIU
Maria José Fernández Trigo, lletrada
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Sandra Palomino Vega, tècnic de serveis socials
Josep González Ballesteros, secretari de la comissió

Expedient 1156/2015

SEGON. Notificar el present acord als interessats i a les diferents àrees.
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.

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
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

11. Modificació d'òrgans i comissions ( exp. 147/2016 )
Primer. Atesa la recent incorporació del Sr. Adrian Sánchez Payan, com a interventor
municipal, en substitució de la Sra. Gemma Bau Puig, en comissió de serveis a
l’ajuntament de Torelló; i del Sr. Josep Maria Campdepadrós Morató, com a Cap de
Policia, en substitució del Sr. Alex Finque, ambdós amb efectes del dia 11 de gener de
2016.
Segon. Atès que cal cobrir a les persones substituïdes en els diferents òrgans i
comissions de les quals en formaven part.
Tercer. Atès que cal fer alguna modificació afegida per tal de completar el personal
tècnic adscrit a diverses comissions ja creades, per tal d’optimitzar el seu
funcionament.
S’ACORDA :
PRIMER. Modificar la composició de les següents comissions, en el sentit d’incorporarhi al Sr. Adrian Sánchez Payan com a substitut del titular, en comissió de serveis,
segons la seguent relació :
ÒRGAN / COMISSIÓ

COMPOSICIÓ DEFINITIVA

a
la Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde i president de la
la fibra comissió3
Cristian Marc Huerta Vergés, suplent primer del president
Ingrid Bonells Casau, suplent segona del president
Expedient 332/2014
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( titular )
Vicenç Llorens Concustell, CIU ( titular )
Roger Grandia Borràs, CIU ( suplent )
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( titular )
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( suplent )
Cristina Murcia Caraballo, PSC-PM ( titular )
Tomàs Casero García, PSC-PM ( suplent )
Aleix Cervantes López, enginyer
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Jordi Martínez Sáez, tècnic informàtic
Maria José Fernández Trigo, lletrada
Montserrat Culleres Pintó, APAES ( titular )
Òscar Arnalot, APAES ( suplent )
David Pintó Sallés, secretari de la comissió 4
3

Els seus suplents actuaran indistintament i per l’ordre que s’indica
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Comissió
per
implantació de
òptica

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

SEGON. Modificar la composició de les següents comissions i òrgans, en el sentit
d’incorporar-hi al Sr. Adrian Sánchez Payan com a substitut del titular, en comissió de
serveis, i als representants dels grups municipals que s’indiquen, amb motiu del canvi
de corporació municipal, segons la seguent relació :

Consell Ciutadà Consultiu President :
de Centres de Culte
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde
Regidors dels grups municipals :
Expedient 1169/2014
Mònica Cruz Franch, Gent fent Poble ( titular )
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( suplent )
Tomàs Casero García, PSC ( titular )
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent )
Mercè Casals Martínez, CIU ( titular )
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( titular )
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( suplent )

Representants designats a proposta de les formacions
polítiques que van concórrer a les darreres eleccions
municipals a Sant Fruitós de Bages i no van obtenir
representació al consistori.
Sr. Jordi Aleu Alcañiz, en representació de Plataforma x
Catalunya.
Sra. Lidia Giménez Garcia, en representació de Alternativa
per Sant Fruitós (ASF-E).
Sr. Diego García Piñero, en representació del Partit
Popular de Catalunya.
Veïns designats per acords de la Junta de Portaveus
Sra. Pilar Purtí Sors
Sra. Teresa Descals Sanfeliu
Sr. Jaume Sánchez Sixto
Sra Cristina Lahuerta Vilanova
Sra. Rosa Vilanova Casado
Sr. David Fernández Casanovas
4

Actuant per delegació del secretari ( decret 2014-0205, de 27.3.14 )
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Tècnics :
Josep González Ballesteros, secretari municipal
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Aleix Cervantes López, enginyer

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Sr. Jordi Baraldés Santamaria
Sra. Carme Ruiz Bernabeu
Sra. Soukaina Zerbouuult Saidi
Sr. Jesús Valero Garcia

Representants de les entitats de caràcter religiós
designats a proposta d’aquestes i designats per la Junta
de Portaveus
Sr. Abdelkader Benabou, en representació de Al-Nour
Comunitat Islàmica.
Sr. Carles Torras Vilanova, en representació de Parròquia
de Sant Fruitós.
Representant designat per la Direcció General d’Afers
Religiosos de la Generalitat de Catalunya
Sr. Agustí Iglesias Sala

AAVV La Rosaleda
Sr. David Fernández Casanovas
AAVV Pineda de Bages
Sra. Francesca Serramalera Sánchez

AAVV La Natura
Sr. Valentí Canivell
Representant de l’Associació de comerciants
Sr. David Torreblanca Ureña/
Sra. Carlota Batanés Subirana
Representant de l’equip redactor dels treballs de
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana
Sra. Anna Reguant Ridó i Sra. Yolanda Jiménez Pozo, Sr.
Enric Acero
Secretària:
Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
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AAVV Torroella de Baix
Sra. Angelita Vizcaino Duarte

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

TERCER. Modificar la composició dels següents òrgans i comissions, en el sentit
d’incorporar-hi al Sr. Adrian Sánchez Payan com a substitut del titular, en comissió de
serveis, i al Secretari/ària de la comissió, segons la seguent relació :
Consell
Assessor President :
Urbanístic de Sant Fruitós Joan Carles Batanés Subirana, alcalde
de Bages
Regidors dels grups municipals :
Expedient 836/2015
Cristian Marc Huerta Vergés , Gent fent Poble ( titular )
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( suplent )
Tomàs Casero García, PSC ( titular )
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent )
Roger Grandia Borràs, CIU ( titular )
Mercè Casals Martínez, CIU ( suplent )
David Uró i Vilanova , ERC-AM ( titular )
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( suplent )
Tècnics :
Joan Anglada i Arumí, arquitecte
Mireia Sans Camps, arquitecte
Aleix Cervantes López, enginyer
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Josep González Ballesteros, secretari
AVV Pineda de Bages :
Vicenç Llorens Concustell

AAVV Torroella de Baix :
Josep Manel Molina Mills
APAES .:
Ferran Boixadors
Enric Torres
Veins designats per la Junta de Portaveus :
Vidal Orive Torras
Vicente de la Luna Raga
Martí Santmartí Sala
Cristina Lahuerta Vilanova
Josep Sanfeliu Sarri
Gabriel Gurt Garcia
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AAVV La Rosaleda :
David Fernández Casanovas

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Manel Vall Puig
Jesús Valero García
Maria Brucart Prat
Monserrat Regués Fernández
Secretària de la comissió :
Maria José Fernández Trigo
Pendents de designació :
AAVV Torre Santmartí
AVV La Natura
AAVV Les Brucardes
Tècnic municipal de comunicació
Representant de l’equip redactor
Altres tècnics
Associació de comerciants

ÒRGAN / COMISSIÓ

COMPOSICIÓ DEFINITIVA

Comisió d’estudi per la
redacció de l’Ordenança
municipal reguladora de
gestió
dels
residus
municipals

Roger Grandia Borràs, CIU
David Uró i Vilanova, ERC-AM
Cristian Marc Huerta Vergés, Gent fent Poble
Tomàs Casero García, regidor de Serveis Públics
Xavier Racero Esquius, regidor de Medi ambient
Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic
Patrícia Batista Serarols, administrativa i acutant com a
secretària de la comissió 5
Anna Duocastella Larroya, tècnic proposat pel Consorci
Gestió Residus del Bages
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Maria José Fernández Trigo, lletrada
Aleix Cervantes López, enginyer

Expedient 1157/2015

CINQUÈ. Notificar el present decret als interessats i a les diferents àrees, a excepció
del Consell consultiu de centre de culte i el Consell assessor urbanístic als quals se’n
donarà compte a la propera sessió que es celebri.
5

Actuant per delegació del secretari ( decret 2015-1037, de 5.11.15 )
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QUART . Modificar la composició de les següents comissions, en el sentit d’incorporarhi al Sr. Adrian Sánchez Payan com a substitut del titular, en comissió de serveis, i el
Sr. Xavier Casas Pujol, en qualitat d’arquitecte tècnic, segons la seguent relació :

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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

Primer.- Vist 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, i que al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de desembre de 2014 se’n van publicar
íntegrament les seves normes reguladores.
Segon.- Vist 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.
Tercer.- Vist que el Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integra per
representants dels ajuntament i de les entitats locals de la comarca, per empreses
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12. Canvi de representant municipal a l’organització especial
personalitat jurídica pròpia ‘Bages Turisme’ ( exp. 66/2015 )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

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.
Quart.- Vist que en data 08.04.2015 el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
va aprovar-ne l’adhesió a la organització especial sense personalitat jurídica pròpia
“Bages Turisme”, designant com a representant municipal al Sr. Xavier Racero
Esquius, regidor de Promoció Econòmica.
Cinquè.- Vist l’acord del Ple núm. 3 de la sessió 9/2015 de 22.06.2015, relatiu al
cartipàs municipal, al qual s’establia a la regidora Cristina Murcia Caraballo com a
suplent del Sr. Xavier Racero Esquius en les funcions de representant municipal a
l’ens esmentat.
Sisè.- Atesos els problemes d’agenda del representant municipal designat en la sessió
plenària indicada al punt quart, així com a l’interès de l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages d’assistir a les sessions de treball de l’esmentada organització.

Vuitè.- 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
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.
Per tots els punts exposats anteriorment, el Ple Municipal, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Promoció del Territori,
ACORDA :
Primer.- Designar al Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, com a representant municipal en el si del Consell d’Administració
Plenari de Bages Turisme.
Segon.- Modificar la designació de na Cristina Murcia Caraballo com suplent del
representant municipal en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme i
nomenar el Sr. Xavier Racero Esquius, modificant així l’acord pres al Ple núm. 3 de la
sessió 9/2015 de 22.06.2015, relatiu al cartipàs municipal.
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Setè.- 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”.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Tercer.- Mantenir la delegació de signatura de tots els tràmits que es requereixen per a
l’efectivitat dels acords al Sr. Alcalde.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages
Cinquè.- Declarar què:
-

-

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:

Resultat de la votació: A favor : 6 ( 4 GFP, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
13. Modificació d'òrgans i comissions ( exp. 147/2016 )
Primer. Atesa la recent incorporació del Sr. Adrian Sánchez Payan, com a interventor
municipal, en substitució de la Sra. Gemma Bau Puig, en comissió de serveis a
l’ajuntament de Torelló; i del Sr. Josep Maria Campdepadrós Morató, com a Cap de
Policia, en substitució del Sr. Alex Finque, ambdós amb efectes del dia 11 de gener de
2016.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Segon. Atès que cal cobrir a les persones substituïdes en els diferents òrgans i
comissions de les quals en formaven part.
Tercer. Atès que cal fer alguna modificació afegida per tal de completar el personal
tècnic adscrit a diverses comissions ja creades, per tal d’optimitzar el seu
funcionament.
S’ACORDA :
PRIMER. Modificar la composició de les següents comissions i òrgans, en el sentit
d’incorporar-hi al Sr. Adrian Sánchez Payan com a substitut del titular, en comissió de
serveis, i als representants dels grups municipals que s’indiquen, amb motiu del canvi
de corporació municipal, segons la seguent relació :
Comissió informativa de
caràcter
especial
per
l’estudi i revisió de la
normativa
de
bases
municipal amb incidència
en
el
procediment
d’atorgament
de
subvencions.
Expedient 25/2014

Joan Carles Batanés Subirana, alcalde
Josep González Ballesteros, secretari municipal, vocal
Tomàs Casero García, PSC ( titular )
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent )
Vicenç Llorens Concustell, CIU ( titular )
Mercè Casals Martínez, CIU ( suplent )
Xavier Racero Esquius, Gent fent Poble ( titular )
Ingrid Bonells Casau, Gent fent Poble ( suplent )
Àdria Mazcuñán i Claret, ERC-AM ( titular )
David Uró i Vilanova, ERC-AM ( suplent )
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal
Maria José Fernández Trigo, lletrada

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.
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SEGON. Notificar el present decret als interessats i a les diferents àrees.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(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

PRECS I PREGUNTES
No consten

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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: A favor : 6 ( 4 GFP, 2 PSC )
En contra : 4 ( 4 CIU )
Abstencions : 2 ( 2 ERC )
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S1
Reglament de participació ciutadana : Inici de l’expedient i constitució de
comissió d’estudi. ( exp. 200/2016 )

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Aquest acord queda ratificat per unanimitat en la votació sobre el fons.

Primer. L’article 77 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveu reconeix i
garanteix el dret de participació de tots els veïns i veïnes a participar en els assumptes
públics en els termes que reglamentàriament aprovi l’Ajuntament en Ple, en un
reglament de participació ciutadana.
Segon. 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.
Segons l’article 62 del ROAS , s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de
redactar el text de l'avantprojecte del reglament.
Tercer. 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.
S’ACORDA :

Segon. Crear una comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte de reglament,
que estarà integrada per les següents persones:
-

Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President, o
regidor/a en qui delegui
Sra. Cristina Murcia Caraballo, en representació del grup municipal PSC-CP, o
regidor/a en qui delegui
Sra. Ingrid Bonells Casau, en representació del grup municipal Gent fent Poble,
o regidor/a en qui delegui
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, en representació del grup municipal ERC - AM, o
regidor/a en qui delegui
Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU, o
regidor/a en qui delegui

Tècnics :
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Primer. Incoar expedient per la redacció del Reglament de Participació Ciutadana.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Secretari municipal.
Tècnic de comunicació i participació ciutadana.

Secretari :
- Gestor administratiu de l’equip instructor de participació (actuarà amb veu
sense vot).
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte de reglament, per
a la seva elevació posterior al Ple, en el termini màxim de 3 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

_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 23:20 hores del dia 11 DE FEBRER DE 2016
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Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut trascrit, una
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

