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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 15 de setembre de 2016, que es publica conjuntament 
amb el registre sonor, és el següent :  
 
ACTA NÚM. 10/2016 (1213.03.010) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
15 DE SETEMBRE 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. Ingrid Bonells Casau ( 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 ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
Adrian Sanchez Payan, interventor 
municipal 
 
 

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

TEMPORAL 
1. Aprovació de l’acta de les següents sessions 

del Ple : 14 de juliol de 2016 (ordinària) 
897/2016 4 00:00:16 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

2. Donar compte dels Decrets dictats per 
l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.  

22/2016 5 00:06:41 

3. Donar compte dels acords de la Junta de 
Govern les següents sessions: 5 de juliol 
(ordinària), 18 de juliol (ordinària) i 29 de 
juliol (extraordinària i urgent) 

896/2016 
954/2016 
971/2016 

18 00:29:35 

4. Donar compte de l’informe d’avaluació de les 
obligacions trimestrals (segon trimestre 
2016) de subministrament d’informació de 
les entitats locals. 

1039/2016 18 01:07:56 

5. Donar compte de l’informe de tresoreria 
previst a la Llei 15/2010, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials i 
l’informe d’intervenció previst en la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic. 
Segon trimestre 2016 

1047/2016 20 01:09:27 

6. Informació de les regidories  - 23 01:11:00 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS     

7. Compte general de l’exercici 2015: 
aprovació definitiva 

949/2016 23 01:21:47 

8. Plantilla: modificació número 2/2016 per 
creació d’una plaça de tècnic mig de gestió i 
amortització de la plaça i el lloc de treball 
d’auxiliar de biblioteca 

1020/2016 25 01:36:35 

9. Modificació del pressupost municipal: 
modificació número 14/2016 en les 
modalitats de transferències de crèdit, 
concessió de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit. Modificació de les bases 
d’execució del pressupost 2016 per 
adaptació al cartipàs municipal 

1049/2016 27 01:45:19 

10. Reglament de formació del personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
aprovació inicial 

1077/2016 34 01:59:05 
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11. Ordenança reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de deutes amb la 
hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages: designació de 
responsable de seguiment i control i de la 
comissió institucional prevista als articles 7 i 
9 de l’ordenança 

1156/2015 51 02:07:46 

12. Ordenança municipal reguladora dels 
mercats de venda no sedentària: incoació 
d’expedient per aprovació d’ordenança i 
constitució de comissió d’estudi per 
elaboració de projecte 

1076/2016 53 02:09:26 

13. Modificació del pressupost municipal: 
modificació número 17/2016 en les 
modalitats de concessió de crèdit 
extraordinari 

1145/2016 55 02:11:56 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

14. Ordenança reguladora de sorolls i 
vibracions: ampliació del termini atorgat a la 
comissió d’estudi per l’elaboració del 
projecte d’ordenança 

291/2016 56 02:17:32 

15. Resolució de recurs de reposició interposat 
per la regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió, sra. Mercè Casals, 
contra l’acord del Ple municipal de 14 de 
juliol de 2016 que va aprovar inicialment la 
modificació del Pla general d’ordenació 
urbana en l’àmbit del Polígon Industrial 
Santa Anna 

465/2016 58 02:19:37 

16. Resolució de recurs de reposició interposat 
contra l’acord de Ple de 12 de maig de 2016, 
relatiu a la modificació de la titularitat de la 
iniciativa de formulació de formulació del pla 
de millora urbana del sector Hostal de 
Pineda (Proposició de la qual s’ha de 
ratificar la inclusió a l’ordre del dia conforme 
a l’article 97.2 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de noviembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals) 

220/2016 81 02:25:54 
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

17. Establiment del servei públic municipal de 
museu de Sant Fruitós de Bages: aprovació 
de memòria justificativa per sol·licitud 
d’informe preceptiu de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i suspensió de la 
tramitació de l’expedient fins la seva 
recepció 

223/2016 85 02:30:32 

18. Reglament municipal de prestacions socials i 
de caràcter econòmic de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages: aprovació inicial 

342/2016 95 02:33:58 

PRECS I PREGUNTES    02:40:18 

19. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre 
l’any Ramon Casas 

 127 02:43:04 

20. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre 
l’esplai d’avis  

 128 02:53:55 

21. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre 
la bassa d’incendis 

 129 02:58:53 

 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 14 de juliol de 2016 
(ordinària) (expedient 0897/2016). 

 
 
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: 9 (5 GfP, 2 ERC, 2 PSC) 
En contra: 4 (4 CIU) 
Abstencions:  - 
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària. (expedient 22/2016) 

 

NÚM. DATA EXPEDIENT ASSUMPTE 

2016-08121 9/7/16 831/2016 
Atorgament de permís per targeta 
d’armes, categoria 4 

2016-0813 9/7/16 832/2016 Atorgar permís d'arma de categoria 4 

2016-0814 9/7/16 702/2016 
Modificació temporal de la categoria de 
XXXX (RUBIK 2016). 

2016-0815 11/7/16 407/2015 

Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres de “reordenació del carrer Sallent 
tram 4” (ampliació vorera esquerra i pas 
elevat) 

2016-0816 11/7/16 960/2016 
Modificació del pressupost municipal 
núm. 12/2016 per generació de crèdit 

2016-0817 11/7/16 910/2016 
Gratificacions per serveis extraordinaris i 
hores extres corresponent al mes de 
juny de 2016. 

2016-0818 11/7/16 121/2015 

Aprovació de certificacions i donar 
compte d’actes de recepcio d'obres 
incloses en el Pla de Reposicions i 
Millores d'Abastament 2015, emeses per 
AMSA 

2016-0819 11/7/16 558/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm.1, 
i última, i la factura número 6227, 
corresponents a l’execució dels treballs 
de “Pas de vianants elevat i passos de 
servei a la Rosaleda”. 

2016-0820 11/7/16 407/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm.2, 
i última, i la factura número 6204, 
corresponents a l’execució de les obres 
de vorera (tram 4) del carrer Sallent. 

2016-0821 11/7/16 558/2016 
Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres “Pas de vianants elevat i passos 
de servei a la Rosaleda” 

2016-0822 11/7/16 897/2016 
Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple de l'ajuntament pel dia 14 de juliol de 
2016 

2016-0823 12/7/16 921/2016 
Aprovació d’un conveni de pràctiques 
amb un alumne de l’Institut Gerbert 
d’Aurillach a la biblioteca municipal 

 

                                                        
1
 Aquest decret s’ha anul.lat per contenir signataris erronis 
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2016-0824 12/7/16 762/2016 
Aprovació de pròrroga del conveni de 
pràctiques d’alumna de l’Institut Guillem 
Catà al punt d'informació juvenil 

2016-0825 12/7/16 336/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració TAVERNA DE MIG durant 
el mes de juliol de la temporada alta 
2016. 

2016-0826 12/7/16 962/2016 

Resolució acordant la desestimació dels 
recursos presentats pels recurrents 
contra les sancions imposades als 
interessats, dictades en mèrits dels 
expedients sancionadors per infraccions 
de circulació, remesa 16031472 

2016-08272 12/7/2016 ------------ 
Bonificació fiscal prèvia a la resolució de 
l’Organisme de Gestió Tributària 

2016-0828 12/7/2016 280/2016 

Sol·licitud d’accés per a consulta de 
l’expedient corresponent a la llicència 
d’activitats titularitat de UTE Sant Fruitós 
a l’avinguda Doctor Fleming 8 

2016-0829 12/7/2016 914/2016 
Substitució de treballadora familiar 
durant període de vacances 

2016-0830 12/7/2016 913/2016 
Substitució de treballadores familiars per 
gaudiment de vacances 

2016-0831 12/7/2016 961/2016 
Incoació de remeses de la Diputació 
sobre expedients de sancions de trànsit 

2016-0832 14/7/2016 864/2016 

Aprovació i adjudicació de l’expedient de 
contractació menor per les obres 
contemplades en la memòria 
“Arranjament de vorals d’un tram de l’av. 
Girona” 

2016-0833 14/7/2016 882/2016 
Renúncia voluntària d'una agent de la 
Policia Local 

2016-0834 14/7/2016 825/2016 
Modificació de  membres del tribunal en 
procés selectiu arquitecte/a tècnic fins a 
la reincorporació del titular 

2016-0835 14/7/2016 954/2016 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 18 de 
juliol de 2016 

2016-08363 14/7/2016 797/2016 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

                                                        
2
 Aquest decret s’ha anul.lat, per ser erroni el seu contingut.  

3
 El decret núm.  2016-836, de 14 de juliol de 2016, és nul per no haver completat el circuit de 

signatures. El decret que el substitueix és el núm. 2016-0850, de 15 de juliol de 2016. 
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2016-0837 14/7/2016 949/2016 

Convocatòria de la Comissió Informativa 
de Presidència i Serveis Centrals en 
funcions de Comissió especial de 
Comptes per elaborar el dictamen sobre 
el compte general de l’exercici 2015 

2016-0838 15/7/2016 831/2016 Atorgament permís d'arma categoria 4 

2016-0839 15/7/2016 2005/94 Pròrroga de llicència d'obres  

2016-0840 15/7/2016 668/2016 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2016-0841 15/7/2016 862/2016 Denegació de llicència d'obres  

2016-0842 15/7/2016 966/2016 

Assabentat del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016, 
mitjançant conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona 

2016-0843 15/7/2016 1652/2015 
Aprovació de factura SL16-F113 (50 % 
honoraris redacció Projecte 
d’urbanització de la plaça de la Vila) 

2016-0844 15/7/2016 976/2016 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de factures 
número O/2016/104 

2016-0845 15/7/2016 80/2016 

Rectificació d’un error material 
corresponent al Decret 2016-0597 
(sol·licituds de bonificació de la taxa  per 
la prestació del servei de gestió de 
residus municipals per ús de deixalleria) 

2016-0846 15/7/2016 888/2016 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2016-0847 15/7/2016 672/2016 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació i modificació de llicència 
d’obres  

2016-0848 15/7/2016 796/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
ampliació de terrat  

2016-0849 15/7/2016 901/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
condicionament d’instal·lacions 
esportives existents  

2016-0850 15/7/2016 797/2016 
Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2016-0851 19/7/2016 814/2016 
Acompliment de condició d’eficàcia en 
llicència d’obres per a legalització de 
tòtem al c. Oms i de Prats, 2 
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2016-0852 19/7/2016 452/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
legalització de construcció de sostre en 
planta primera  

2016-0853 19/7/2016 652/2014 

Atorgament de llicència d’obres per a 
destinar a l’activitat de restauració part 
de la planta baixa a la casa de l’Agulla 
(fitxa 19 Pla Especial del catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable) 

2016-0854 19/7/2016 861/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
instal·lació de piscina prefabricada  

2016-0855 19/7/2016 694/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció d’habitatge unifamiliar amb 
piscina  

2016-0856 19/7/2016 893/2016 
Atorgament de llicència de parcel·lació 
de les finques del c. Bon temps,  

2016-0857 19/7/2016 527/2015 
Atorgament de pròrroga de llicència 
d’obres per a remodelació de naus 
industrials (c. Sakura, 33-39) 

2016-0858 19/7/2016 354/2016 
Declaració de caducitat de llicència 
d’obres núm. 6612.07.053/03 

2016-0859 19/7/2016 977/2016 
Modificació del pressupost municipal 
núm. 13/2016 per generació de crèdits 

2016-0860 19/7/2016 634/2016 

Resolució de recurs de reposició per 
liquidacions ICIO i taxa aprofitament del 
domini públic local associades al Pla de 
desplegament de xarxa de fibra òptica 

2016-0861 19/7/2016 657/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
reforma d’habitatge unifamiliar aïllat (c. 
Mallorca, 16-18) 

2016-0862 19/7/2016 7/2013 
Devolució d’ingressos indeguts en 
pagament de llicència d’obres per a 
construcció d’habitatge familiar aïllat  

2016-0863 19/7/2016 1372/2015 
Atorgament de llicència ambiental (Sal 
Vesta Iberia, SL) 

2016-0864 19/7/2016 991/2016 
Reconeixement de trienni a un 
treballador 

2016-0865 19/7/2016 992/2016 
Reconeixement de trienni a un 
treballador 

2016-0866 20/7/2016 993/2016 
Reconeixement de trienni a un 
treballador 
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2016-0867
4 21/7/2016 990/2016 

Aprovar la relació número 045T032016 
de la Taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic- mercat setmanal- 
corresponent al 3er. trimestre de 2016 

2016-0868 21/7/2016 870/2016 
Modificació de municipi de comissió de 
serveis d’un  agent de la Policia Local 

2016-0869 21/7/2016 884/2015 
Delegacions per absència de l'alcalde 
(vacances mes d'agost 2016) 

2016-0870 21/7/2016 990/2016 
Liquidacions tributàries 3trim. 2016 
MERCAT 

2016-0871 21/7/2016 1017/2016 

Aprovació del reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments corresponents 
a la relació de factures número 
O/2016/115 

2016-0872 21/7/2016 900/2016 
Atorgar el trasllat d'un vehicle abandonat 
a un centre autoritzat de 
desballestament 

2016-0873 21/7/2016 364/2016 
Relació definitiva de baixes al padró 
municipal d'habitants per inscripció 
indeguda 

2016-0874 21/7/2016 948/2016 
Procedir al tractament com a residu sòlid 
urbà del vehicle amb plaques 9597-HCS 

2016-0875 22/7/2016 989/2016 
Ús d’espai públic per a celebració de 
sopar 

2016-0876 22/7/2016 854/2016 
Donar compte de l’acta inspecció d’una 
activitat (Ctra. C16-c pk 0,850, marge 
dret, P.I. El Grau) 

2016-0877 22/7/2016 471/2016 
Donar compte de l’acta inspecció d’una 
activitat (Parc urbà entre ctra. Vic/c. 
Albéniz/c. Joan XXIII) 

2016-0878 22/7/2016 855/2016 
Donar compte de l’acta inspecció d’una 
activitat (Ctra. C16-c pk 3,350, marge 
dret, P.I. El Cementiri) 

2016-0879 22/7/2016 827/2016 
Aprovació del PSS i del contracte menor 
per a adequació de paviments i vorades 
al pati del CEIP Monsenyor Gibert 

 

 

                                                        
4
 El decret núm.  2016-0867, de 21 de juliol de 2016, és nul per no haver completat el circuit de 

signatures. El decret que el substitueix és el núm. 2016-0870, de 21 de juliol de 2016. 
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2016-0880 22/7/2016 409/2016 

Aprovació de certificació 1, i última, i 
factura 1-160115 del contracte menor 
per les obres d’arranjament de voreres 
(Av. Bertrand i Serra i diferents punts 
Brucardes) i millora de pavimentació i 
reordenació de senyalització de rotonda 
( camí de l’Agulla) 

2016/0881 22/7/2016 1001/2016 
Nomenament interí d'arquitecte tècnic 
fins reincorporació titular 

2016/0882 22/7/2016 1022/2016 
Ús d’espai públic per a celebració 
(Tomacada) 

2016/0883 22/7/2016 625/2016 

Llista d’admesos i exclosos provisional, 
composició del tribunal i data de les 
proves del procés per a conserge 
d’escola, mitjançant contracte de relleu 
per jubilació parcial del titular 

2016/0884 25/7/2016 999/2016 
Finalització de programa temporal i 
extinció de relació funcionarial del 
dinamitzador de l’Àrea de Joventut 

2016/0885 25/7/2016 900/2016 

Deixar sense efectes el Decret d’alcaldia 
núm. 872/ 2016 de 21 de juliol de 2016, 
sobre atorgar el trasllat d'un vehicle 
abandonat a un centre autoritzat de 
desballestament 

2016/0886 26/7/2016 996/2016 
Incoació de sancions en matèria de 
trànsit 

2016/0887 26/7/2016 70/2016 

Autorització d'accés a expedient 
844/2016  (Projecte de senyalització 
viària de Pineda de Bages) al grup 
municipal ERC-AM 

2016/0888 26/7/2016 1025/2016 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de juliol de 2016 

2016/08895 28/7/2016 1167/2014 

Compareixença i formulació d’oposició a 
recurs d'apel·lació de la part actora en 
recurs 173/2011 (amb sol·licitud 
d'assistència a la Diputació de 
Barcelona) 

2016/0890 28/7/2016 1183/2015 

Prendre coneixement de comunicació 
prèvia de modificació no substancial 
d'una activitat amb efectes sobre les 
persones o el medi (c. de la Coma, 15-
17, PI Santa Anna III) 

                                                        
5
 En el decret núm.  2016-0889, de 28 de juliol de 2016, s’ha identificat erròniament un dels 

signataris respecte a la signatura digital (el vicesecretari en comptes del secretari) 
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2016/0891 28/7/2016 61/2016 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponent als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals del mes 
d’agost/2016 

2016/0892 28/7/2016 1032/2016 

Tramesa de fallits per referència i 
remissió d’expedients col·lectius de 
crèdits incobrables presentats per 
l’Organisme de Gestió Tributària 

2016/0893 28/7/2016 895/2016 
Indemnitzacions per la participació com 
a assessor de tribunals de selecció de 
l'Administració Local 

2016/0894 28/7/2016 511/2016 

Aprovació dels comptes justificatius de 
les bestretes de caixa fixa constituïda a 
favor de l’alcalde i el tresorer municipal, i 
el reconeixement de les obligacions 
resultants dels mesos de 
MAIG/JUNY/2016 

2016/0895 28/7/2016 967/2016 
Autoritzar el trasllat d'un vehicle 
abandonat a un centre autoritzat com a 
residu sòlid 

2016/0896 28/7/2016 981/2016 
Compactació del permís de lactància 
d’una funcionària 

2016/0897 28/7/2016 998/2016 
Nomenament interí del tècnic auxiliar de 
joventut 

2016/0898 28/7/2016 1024/2016 
Bases del procés de selecció d'un/a 
AODL 

2016/0899 28/7/2016 1031/2016 
Nomenament d'un/a agent policia local 
durant període selectiu 

2016/0900 28/7/2016 026/2012 
Deixar sense efecte expedient per causa 
de duplicitat 

2016/0901 28/7/2016 533/2016 
Prendre coneixement de declaració 
responsable d’obertura (c. Cervantes, 1, 
baixos) 

2016/0902 28/7/2016 472/2016 
Prendre coneixement de declaració 
responsable d’obertura (Ctra. Santpedor, 
5) 

2016/0903 28/7/2016 1001/2016 
Canvi de tutor durant el període de 
pràctiques de l’arquitecte tècnic 

2016/0904 28/7/2016 984/2016 
Sol·licitud de compactació de lactància 
d’una treballadora 

2016/0905 28/7/2016 1046/2016 
Convocatòria de la Junta Local de 
Seguretat 

2016/0906 28/7/2016 230/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (ctra. Vic, 
115-117, baixos) 
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2016/0907 28/7/2016 971/2016 
Convocatòria de la sessió extraordinària 
i urgent de la Junta de Govern Local pel 
dia 29 de juliol de 2016 

2016/0908 29/7/2016 1019/2016 
Canvi de finançament d’inversions 
(pressupost 2016 - 05/2016) 

2016/0909 29/7/2016 101/2016 
Prendre coneixement de declaració 
responsable d’obertura (Ctra. Vic, 123, 
baixos esquerra) 

2016/0910 29/7/2016 288/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el “Projecte 
executiu de rehabilitació del cobert de la 
Màquina de Batre a Sant Fruitós de 
Bages- Fase 2” 

2016/0911 29/7/2016 1627/2015 
Modificació de nomenament d’agent de 
policia local 

2016/0912 29/7/2016 336/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració (FONDA SANT BENET) 
durant la temporada alta 2016 (maig-
octubre) 

2016/0913 29/7/2016 1647/2015 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (c. Padró, 
73, baixos) 

2016/0914 29/7/2016 358/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (c. Pica 
d’Estats, 105, PI Sant Isidre) 

2016/0915 29/7/2016 360/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (c. Ensija, 
7-11, PI Sant Isidre) 

2016/0916 29/7/2016 532/2015 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia ambiental municipal (c. Cadí, 12) 

2016/0917 29/7/2016 1651/2015 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia ambiental municipal (c. Pica 
d’Estats, 42, P.I. Sant Isidre) 

2016/0918 29/7/2016 1366/2015 
Prendre coneixement de comunicació 
prèvia ambiental municipal (c. Pica 
d’Estats, 124, P.I. Sant Isidre) 

2016/0919 29/7/2016 1043/2016 
Sol·licitud de diversos permisos de la 
lletrada municipal 

2016/0920 29/7/2016 1041/2016 
Autoritzar trasllat de vehicle cedit a un 
centre autoritzat 

2016/0921 29/7/2016 135/2016 
Delegació de la facultat de l'alcalde per a 
celebrar matrimoni civil 
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2016/09226 29/7/2016 288/2016 

Aprovació del PSS de les obres 
contingudes en el “Projecte executiu de 
rehabilitació del cobert de la Màquina de 
Batre a Sant Fruitós de Bages, fase 2” 

2016/0923 1/8/2016 1025/2016 Regularització nòmina de juliol de 2016 

2016/0924 1/8/2016 1033/2016 
Contractació d'educadores per a la Llar 
d'Infants curs 2016-2017, fruit de 
l'increment d'alumnes 

2016/0925 2/8/2016 1054/2016 

Aprovació del reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments corresponents 
a la relació de factures número 
O/2016/120 

2016/0926 3/8/2016 1056/2016 
Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit 

2016/0927 3/8/2016 12/2016 
Formulació d’al·legacions a denúncia de 
trànsit 16962810A 

2016/0928 3/8/2016 1064/2016 
Reconeixement de serveis prestats en 
altres administracions 

2016/0929 3/8/2016 288/2016 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres contingudes en el “Projecte 
d’obra ordinària per l’adequació de 
l’espai públic al voltant del cobert de la 
Màquina de Batre 

2016/0930 3/8/2016 735/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (Mas de 
Sant Iscle, s/n) 

2016/0931 3/8/2016 1043/2016 

Correcció d’errors materials del Decret 
núm. 2016-0919, de 29 de juliol de 2016, 
sobre sol·licitud de diversos permisos de 
la lletrada municipal 

2016/0932 3/8/2016 510/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (c. 
Puigmal, 40) 

2016/0933 3/8/2016 37/2016 

Prendre coneixement de transmissió 
dels efectes d’una comunicació prèvia 
d’activitat recreativa (c. Pica d’Estats, 39-
41, PI Sant Isidre) 

2016/0934 3/8/2016 736/2016 
Prendre coneixement de transmissió de 
comunicació prèvia ambiental (c. Cadí, 
24, baixos) 

2016/0935 3/8/2016 1030/2016 
Devolució d’ingressos indeguts 
sol·licitada per AMPANS 

                                                        
6
 Per un error material, s’ha reproduït com a decret núm. 2016-0922, de 29 de juliol de 2016, la 

notificació del decret 2016-0910 i, per tant, el decret núm.  2016-0922 no existeix. 
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2016/0936 4/8/2016 1065/2016 
Resposta a requeriment de justificants 
de pagament i generació de rebut d'IBI 

2016/0937 4/8/2016 1023/2016 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de factures 
número O/2016/116 

2016/0938 4/8/2016 1068/2016 

Legalització de signatura i autorització 
per la signatura de documents que hagin 
de tenir efectes a l'estranger (postil·la de 
L’Haia) al secretari municipal 

2016/0939 5/8/2016 39/2016 

Trasllat de relació de beneficiaris 
d'exempció de la taxa d'escombraries 
domèstiques per ingressos inferiors al 
SMI. 5a relació 

2016/0940 5/8/2016 864/2016 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres per l’arranjament de vorals 
d’un tram de l’Avinguda Girona 

2016/0941 5/8/2016 500/2016 

Resolució del recurs d’alçada contra la 
resolució dels resultats del Pla 
d’ocupació 2016 (plaça d’auxiliar 
administrativa) 

2016/0942 9/8/2016 336/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració (FORN DE PA 
DELICIOUS) durant la temporada alta 
(maig a octubre) 

2016/0943 9/8/2016 197/2016 
Superació del període de pràctiques de 
l’administrativa de cadastre 

2016/0944 10/8/2016 1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals, juliol i agost/2016 

2016/0945 11/8/2016 1090/2016 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a les relacions de factures 
número O/2016/124 i O/2016/125 

2016/0946 11/8/2016 725/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm.1 
i la factura número 1-001007, 
corresponent a l’execució dels treballs 
compresos en la memòria tècnica 
“Arranjament pista bosquet primera fase” 

2016/0947 12/8/2016 975/2016 

Aprovació i adjudicació de l’expedient de 
contractació menor de serveis per la 
redacció del “Projecte Can Xamal 1a 
Fase”, consistent en la consolidació i 
estabilització de l’edifici, i estudi de 
viabilitat per encabir el museu municipal 
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2016/0948 16/8/2016 974/2016 
Gratificacions extraordinàries i hores 
extres corresponents al mes de juliol de 
2016 (nòm. agost) 

2016/0949 16/8/2016 1067/2016 
Modificació del pressupost municipal 
número 15/2016, per incorporació parcial 
de romanents de crèdit 

2016/0950 16/8/2016 1072/2016 
Aprovació del compte de Gestió 
Recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2015 

2016/0951 17/8/2016 827/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm.1, 
i única, i de la factura núm. 20160592, 
corresponent a l’execució dels treballs 
d’adequació de paviments i vorades al 
pati gran del CEIP Monsenyor Gibert 

2016/09527 18/8/2016 61/2016 

Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació dels pagaments 
corresponents als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals 
(SETEMBRE/2016) 

2016/0953 18/8/2016 1661/2015 
Llistat per al cobrament del servei de 
teleassistència (mes d'agost) 

2016/0954 18/8/2016 1104/2016 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de factures 
número O/2016/129 

2016/0955 18/8/2016 864/2016 

Aprovació de la certificació d’obra única i 
de la factura número A-18, corresponent 
a l’execució dels treballs compresos en 
la memòria “Arranjament de vorals d’un 
tram de l’av. Girona” 

2016/0956 18/8/2016 1091/2016 
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència 
social 

2016/0957 18/8/2016 417/2015 

Modificació de les quantitats de 
pagament anticipat de contribucions 
especials, pel finançament de les obres 
compreses en el projecte d’urbanització 
de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la 
Serreta 

 

 

                                                        
7
 Aquest decret ha estat anomenat erròniament com a “proposta de decret” 
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2016/0958 19/8/2016 301/2016 

Inadmissió del recurs potestatiu de 
reposició contra el decret 2016-0438, 
sobre inadmissió de sol·licitud de permís 
per a conductor col·laborador en la 
prestació del servei de taxi 

2016/0959 22/8/2016 1112/2016 
Aprovació de devolució de drets 
d’exàmens en el procés selectiu de 
conserge d’escola 

2016/0960 22/8/2016 1105/2016 

Dispensa de la garantia de 
fraccionament del pagament de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques a l’empresa 
Pujol Metal Casting, SL 

2016/0961 23/8/2016 122/2016 
Llista per al cobrament del servei 
d'atenció domiciliària, mes de juliol 

2016/0962 24/8/2016 849/2016 

Esmena del Decret número 2016-0731 
de 20 de juny de 2016, sobre devolució 
de drets d’examen d’aspirants a 
processos selectius 

2016/0963 25/8/2016 884/2015 

Modificació onzena de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019, 
respecte a matèries competència de 
l’alcalde 

2016/0964 26/8/2016 1071/2016 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
d’agost 2016 

2016/0965 26/8/2016 1117/2016 

Aprovació de la  convocatòria i bases per 
a procés selectiu de tècnic/a mitjà/ana 
de contractació, per substitució de la 
titular durant baixa maternitat i possibles 
permisos 

2016/0966 30/8/2016 1006/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0967 30/8/2016 1003/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0968 30/8/2016 1004/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0969 30/8/2016 1009/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0970 31/8/2016 1005/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0971 31/8/2016 1078/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0972 31/8/2016 1083/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0973 31/8/2016 673/2016 Comunicació d'instal·lació de grua-torre  

2016/0974 31/8/2016 1128/2016 
Aprovació d’assistència de personal 
divers a cursos varis  

2016/0975 31/8/2016 1024/2016 
Llista d’admesos i exclosos, composició 
del tribunal i data de les proves en el 
procés selectiu d'un/a AODL 

2016/0976 1/9/2016 1058/2016 
Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals 
de selecció de l'Administració Local 
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2016/0977 1/9/2016 1069/2016 
Convocatòria de la Junta de Govern 
Local de 5 de setembre de 2016 
(ordinària) 

2016/0978 2/9/2016 1085/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/0979 2/9/2016 1073/2016 Denegació d’empadronament 

2016/0980 2/9/2016 1138/2016 Ordre d'execució d’obres de reparació  

2016/0981 2/9/2016 336/2016 

Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració (TAVERNA DE MIG), 
durant el mes d’agost de la temporada 
alta 2016 

2016/0982 2/9/2016 810/2016 

Declaració de desistiment per manca de 
compliment de requeriment d’esmena de 
deficiències, concurrent en sol·licitud 
d’inscripció al padró municipal 
d’habitants 

2016/0983 2/9/2016 1045/2016 
Convocatòria de sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Presidència i 
Serveis Centrals (08/09/2016) 

2016/0984 2/9/2016 1074/2016 
Convocatòria de sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Promoció del 
Territori (08/09/2016) 

2016/0985 5/9/2016 1075/2016 
Convocatòria de sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutadania (08/09/2016) 

2016/0986 5/9/2016 1142/2016 
Aprovació del retorn a l’horari ordinari 
d’un funcionari 

2016/0987 5/9/2016 1134/2016 
Aprovació per a concórrer a la subvenció 
AODL 2016-2020, i aprovació del pla de 
treball 

2016/0988 5/9/2016 511/2016 
Aprovació de despeses de bestreta de 
caixa fixa mensual (juliol 2016) 

2016/0989 6/9/2016 1084/2016 
Aprovació del projecte de numeració 
(ctra. de Vic – c. Montpeità) 

2016/0999 8/9/2016 995/2016 

Aprovació de la sol·licitud de subvenció 
per la línia de despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del PUOSC 
2016-2017, de diferents actuacions 
municipals 

2016/1000 8/9/2016 1081/2016 Atorgament de llicència d’obres  

2016/1001 8/9/2016 1358/2015 

Resolució de recurs de reposició 
interposat contra decrets 2016-0581 i 
2016-0582 (sol·licituds de documentació 
certificada per aportació a procediment 
judicial i emissió de documents 
d'autoliquidació segons OOFF 17) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 5 de 

juliol (ordinària), 18 de juliol (ordinària) i 29 de juliol (extraordinària i urgent) – 
expedients 896/2016, 954/2016 i 971/2016 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 
4. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (segon 

trimestre 2016) de subministrament d’informació de les entitats locals. 
 
En data 27 de juliol de 2016 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la 
data de la seva emissió preveu complir els següents paràmetres: 
 

 Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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5. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe 
d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector 
Públic. Segon trimestre 2016 (expedient 1047/2016) 

 
Es dóna compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst 
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Segon trimestre 2016   
 
 
 
 

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 

el termini legal 
764 1.270.985,86 € 92,08% 

Resta de pagaments 35 109.369,12 € 7,92% 

Pagaments totals durant el trimestre 799 1.380.354,98 € 100,00% 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 

 

6. Informació de les regidories 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment 

 
 
7. Compte general de l’exercici 2015: aprovació definitiva (expedient 949/2016) 
 
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2015, rendit per l’Alcalde 
i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa 
de la Presidència i Serveis Centrals, actuant en funcions de Comissió Especial de 
Comptes, en sessió de data 19 de juliol de 2016.  
 
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al 
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, 
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província de data 26 de juliol de 2016. 
  
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, 
objecció o observació.  
 
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles 
208 i següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de les hisendes locals; l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
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Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general  de l’ajuntament 
és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1 
del Reial 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. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2015, integrada pels 
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per 
a l’administració local. 
 
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de 
Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes.  

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 7 (5 GfP, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 6 (4 CIU, 2 ERC-AM) 
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8. Plantilla: modificació número 2/2016 per creació d’una plaça de tècnic mig de 
gestió i amortització de la plaça i el lloc de treball d’auxiliar de biblioteca (exp. 
1020/2016) 

 
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18 de gener 
de 2016 es va aprovar la convocatòria per cobrir, pel procediment de concurs-oposició 
torn restringit de promoció interna, una plaça vacant a la plantilla de personal laboral 
d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2015. L’accés a la plaça de 
tècnic/a auxiliar de biblioteca C1 comportava l’amortització de la plaça i lloc d’auxiliar 
de biblioteca C2 d’acord amb el previst a la plantilla i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon.- En data 14.06.2016 es va portar a terme el corresponent procés selectiu el 
qual va ser superat per la candidata presentada, la qual cosa comporta la 
corresponent amortització de la plaça i lloc d’auxiliar de biblioteca. 
 
Tercer.-  D’acord amb la providència del regidor de medi ambient, serveis econòmics, 
promoció econòmica, cultura i festes, mitjançant la qual manifesta la necessitat de 
crear el lloc de treball de tècnic de promoció econòmica per tal de portar a terme tot un 
seguit de tasques ja iniciades i de nova creació, relacionades en l’àmbit de promoció 
econòmica, comerç i turístic. 
 
Quart.- Vist l’informe favorable amb objeccions de l’Interventor i l’Informe de la tècnica 
de Recursos Humans, mitjançant el qual posa de manifest la necessitat de modificar la 
plantilla, d’acord amb el Regidor proposant, per a la creació d’una plaça de tècnic/a 
mig de gestió, la qual tindrà la seva correspondència amb el seu lloc de treball a la 
RLT com a tècnic/a mig de promoció econòmica, d’acord amb la necessitat d’impulsar 
aquesta àrea segons es desprèn de la providència del regidor. Les objeccions 
esmentades es van aixecar per l’Alcalde a l’acord d’aprovació del pressupost i de la 
plantilla 2016 en sessió del Ple celebrada el dia 11.02.2016. 
 
Cinquè.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 11.02.2016 es va declarar com a 
servei públic essencial i prioritari, entre d’altres, “l’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 local i tot el personal que pugui 
ser contractat mitjançant Plans d’Ocupació Local”. 
 
Sisè.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/11, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic, estableix en el seu article 3.2, així com també la Llei 45/2015, de 26 d’octubre, 
de pressupostos generals de l’estat per l’any 2016, estableix a l’article 21.2, que durant 
l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament 
de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, salvant casos excepcionals 
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin als funcionament 
dels serveis públics essencials. 
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Setè.- Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/03, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la 
modificació de la plantilla. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Modificar la plantilla del personal funcionari com a conseqüència dels motius 
indicats a la part expositiva, d’acord amb el següent detall: 
 

 Grup/subgrup 

Nombre 

total places Vacants 

Escala d’Administració General  

Tècnic/a Mig de Gestió A2 1 1 

 
Segon.- Amortitzar la plaça i lloc de treball d’auxiliar de biblioteca pels motius indicats 
a la part expositiva. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 
Cinquè.- Disposar, que el cas que l’aprovació esdevingui definitiva, la publicació 
d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
municipal i trametre còpies certificades de la modificació de la plantilla a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Sisè.- Notificar-ho a la Junta de Personal de la Corporació i al comitè d’empresa. 
 
Setè.- Declarar que l’acord és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no 
pot ser impugnat separadament i tanmateix que els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
Vuitè.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 7 (5 GfP, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 6 (4 CIU, 2 ERC-AM) 

 
 

9. Modificació del pressupost municipal: modificació número 14/2016 en les 
modalitats de transferències de crèdit, concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. Modificació de les bases d’execució del pressupost 2016 
per adaptació al cartipàs municipal (exp. 1049/2016) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2016, hi ha diverses aplicacions pressupostàries 
per les quals no hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que 
previsiblement hi haurà fins a final d’exercici. Existeixen també altres despeses que no 
estan ni tant sols previstes en el pressupost 2016. Totes aquestes despeses, que es 
consideren urgents i inajornables i no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons 
memòria de la Regidoria de Serveis Econòmics on es detallen les mateixes i que són 
un recull de les peticions que han estat traslladades des de les diferents àrees.  
 
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, 
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria 
de la regidoria de Serveis Econòmics.   
 
El finançament de part d’aquestes modificacions es portarà a terme mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa. 
D’altres modificacions, com la incorporació de romanent lliure de tresoreria que es el 
mitjà per el qual es finança el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari si que tindrà 
efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en 
l’informe d’intervenció. 
 
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de 
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics  
 
Tercer.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades 
en les bases d’execució del pressupost. 
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S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 14/2016 en la modalitat 
de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 
despesa, de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb 
l’annex que s’adjunta.  
 
Segon.- Modificar les bases d’execució del Pressupost 2016 per tal d’adequar-les al 
Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 i per tal d’incorporar-hi les següents 
modificacions pel que fa a les despeses plurianuals:  
 

On diu: 

Article 7.-  Modificacions Pressupostàries. 
 

6. Òrgans competents per la seva aprovació 
 
 

PLE MUNICIPAL JUNTA DE GOVERN 

Crèdit extraordinari  

Suplement de Crèdits  

Baixes per anul·lació  

Transferències de crèdit si: 

 Canvis d’àrea de despesa 

 

Transferències de crèdit si: 

 No representa canvis d’àrea de 

despesa. 

 Entre capítol I d’econòmica. 

 

 Ampliacions de crèdit 

 Generacions de crèdit 

 Incorporació de romanents 

  

 

Ha de dir: 
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PLE MUNICIPAL JUNTA DE GOVERN REGIDOR DE SERVEIS 

ECONÒMICS 

Crèdit extraordinari Transferències de crèdit 

si: 

No representa canvis 

d’àrea de despesa. 

-Entre capítol I 

d’econòmica. 

Ampliacions de crèdit 

Suplement de Crèdits  Generacions de crèdit 

Baixes per anul·lació  Incorporació de romanents 

Transferències de crèdit si 

representa canvi d’àrea de 

despesa 

  

 

On diu: 

Article 10.-  Ampliacions de Crèdits. 
 
3. L’òrgan competent per l’aprovació de l’ampliació de crèdit de les aplicacions 
ampliables és la Junta de Govern Local, i es tramitarà a proposta de la unitat 
administrativa corresponent. 

 

Ha de dir: 

Article 10.-  Ampliacions de Crèdits. 
 
3. L’òrgan competent per l’aprovació de l’ampliació de crèdit de les aplicacions 
ampliables és el Regidor de Serveis Econòmics, i es tramitarà a proposta de la unitat 
administrativa corresponent. 

 

On diu: 

Article 11.-  Expedients de Generació de Crèdits. 
 
2. L’òrgan competent per l’aprovació de les generacions de crèdit és la Junta de 

Govern Local. 
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Ha de dir: 

Article 11.-  Expedients de Generació de Crèdits. 
2. L’òrgan competent per l’aprovació de les generacions de crèdit és el Regidor de 

Serveis Econòmics 

On diu: 

Article 12.-  Incorporació de romanent de Crèdit. 
 
1. En finalitzar cada exercici, i fent-hi referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats 

pressupostaris que comprenen els romanent de crèdit de cadascuna de les 
procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 500/1990, de 20 d’abril, i 
un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu finançament. Aquests 
documents se sotmetran a la Junta de Govern per tal que resolgui sobre el tràmit 
posterior d’incorporació als crèdits de l’exercici actual, sens perjudici del 
compliment de la incorporació obligatòria a la qual es refereix l’article 47.5 de 
l’esmentat Reial decret 500/1990. 

 

Ha de dir: 

Article 12.-  Incorporació de romanent de Crèdit. 
 
2. En finalitzar cada exercici, i fent-hi referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats 

pressupostaris que comprenen els romanent de crèdit de cadascuna de les 
procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 500/1990, de 20 d’abril, i 
un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu finançament. Aquests 
documents se sotmetran al Regidor de Serveis Econòmics per tal que resolgui 
sobre el tràmit posterior d’incorporació als crèdits de l’exercici actual, sens perjudici 
del compliment de la incorporació obligatòria a la qual es refereix l’article 47.5 de 
l’esmentat Reial decret 500/1990. 

 

On diu: 

Article 40.-  Compromisos de despeses plurianuals. 
  

4. D’acord amb l’art.174 del Text refós de la Llei d’Hisendes locals, les despeses 
d’Inversions, transferències de capital i transferències corrents tenen la 
limitació que la despesa que s’imputi a cada un dels exercicis futurs autoritzats 
no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit inicial 
corresponent a l’any en que es va adquirir el compromís, els següents 
percentatges:  

 
 En l’any immediat següent el 70%,  
 El segon any, el 60%  
 En el tercer i quart any, el 50%.  

 

Ha de dir: 

Article 40.-  Compromisos de despeses plurianuals. 
  

4. D’acord amb l’art.174 del Text refós de la Llei d’Hisendes locals, les despeses 
d’Inversions, transferències de capital i transferències corrents tenen la 
limitació que la despesa que s’imputi a cada un dels exercicis futurs autoritzats 
no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit inicial 
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corresponent a l’any en que es va adquirir el compromís, els següents 
percentatges:  

 
 En l’any immediat següent el 70%,  
 El segon any, el 60%  
 En el tercer i quart any, el 50%.  

Es declaren inversions plurianuals per aquest 2016 segons l’article 174 de la LRHL les 
següents amb les anualitats que es detallen: 
- 22.1532.61003 Ampliació voreres zona Rius i Taulet amb Jacint Verdaguer: 

 Despesa imputable anualitat 2016: 40.000,00 € 

 Despesa imputable anualitat 2017: 20.000,00 € 

- 21.151.60923 Pont del Carrer Lleida: 

 Despesa imputable anualitat 2016: 18.000,00 € 

 Despesa imputable anualitat 2017: 400.000,00 € 

- 21.151.60921 Projecte passera C-16: 

 Despesa imputable anualitat 2016: 302.600,00 € 

 Despesa imputable anualitat 2017: 331.889,00 € 

 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit i de les bases 
d’execució en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública 
i publicar el resum de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor 
una vegada publicada. 
 
Cinquè.- .- Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 

 
- Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via 

administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
Annex: 

 



  

  
 
 
 
        AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA)  

 

 
Pàgina 32 de 139 

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

 
 



  

  
 
 
 
        AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA)  

 

 
Pàgina 33 de 139 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  
 
 
 
        AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA)  

 

 
Pàgina 34 de 139 

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 7 (5 GfP, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 6 (4 CIU, 2 ERC-AM) 

 
 
10. Reglament de formació del personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages: aprovació de l’inici de l’expedient per aprovació de reglament (exp. 
1077/2016) 

 
Primer.- Per tal de tenir uns mecanismes adients per gestionar la formació s’ha 
redactat un reglament de formació per tot el personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, mitjançant el qual es puguin desenvolupar i planificar les mesures 
formatives necessàries a l’Ajuntament, sota uns criteris unificats per a tot el personal. 
 
Segon.- D’acord amb els articles 14 g) i 54.8 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els 
articles 4.2 b) i 23.1 b), c) i d) del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
que s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’article 34 de l’acord de 
condicions del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer.- Vistes les actes de la mesa de negociació de dates 3.05.2016 i 3.06.2016, que 
consten a l’expedient. 
 
Quart.- D’acord amb el que estableix l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el text del reglament de formació del personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el text que s’adjunta. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació, per 
tal que els interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes, a 
comptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació en els dos 
butlletins oficials. 
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Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el 
reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord 
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOP el text 
del reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor. 
 
Així, mateix, de conformitat amb l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
aprovat per Decret 175/1995, de 13 de juny, es publicarà el text íntegre del reglament 
al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament i s’anunciarà al DOGC la referència de 
publicació al BOP de l’anunci d’aprovació definitiva amb el text íntegre. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i 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 activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 

 
AN N E X   
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R E G L AM E N T  D E  F O R M AC I Ó  D E L  P E R S O N AL  D E  
L ’ AJ U N T AM E N T  D E  S AN T  F R U I TÓ S  D E  B AG E S .  

 
E x p o s i c i ó  d e  m o t i u s  

La formació és un dret i un deure dels empleats públics, amb l’objectiu de formar-se 
per adquirir els coneixements, habilitats i capacitats necessàries pel seu 
desenvolupament professional, i poder desenvolupar les funcions requerides del seu 
lloc de treball amb excel·lència, millorant la capacitat de resposta davant les 
demandes dels ciutadans. 

La formació ha de ser considerada com una necessitat i una obligació professional, 
tenint un marcat caràcter estratègic per l’organització. És per aquest motiu que cal 
establir els mecanismes adients per desenvolupar les actuacions formatives 
necessàries per poder assolir aquests objectius estratègics de l’organització. En 
aquest sentit, es requereix de la participació activa de tot el personal, dels seus 
representants i de les organitzacions sindicals. Tan sols la concentració i l’esforç de 
tots els agents permetrà la millora dels serveis a la ciutadania, objectiu final de la 
formació dels empleats públics. 

La formació es troba recollida els articles 14.g) i 54.8) del Real Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, per el que se s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i els articles 4.2.b) i 23.1.b)-c)-d) del Real Decret Legislatiu 2/2015, 
de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors. 

L’article 34 de l’Acord de Condicions del personal funcionari i al Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, estableix que la formació 
s’abordarà de forma sistemàtica i continuada, de manera que constitueixi un procés 
constant, dinàmic i actualitzat, orientat a la consecució de resultats.  

Aquesta regulació ha de servir per a gestionar la formació, i per satisfer el dret 
individual de l’empleat públic al desenvolupament professional i, en conseqüència, a 
la promoció i el creixement de la carrera administrativa.  

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  dins el marc d’actuació del Pla de Xarxa de 
Governs Locals – Catàleg de serveis – Assistència tècnic integral en formació, està 
realitzant un estudi de les necessitats formatives, per corregir i millorar les disfuncions 
i mancances del personal de l’organització en relació amb el desenvolupament de les 
funcions del seu lloc de treball, amb l’objectiu de dissenyar un pla de formació 
adequat als canvis i a l’estratègia de l’organització. 

Amb l’objectiu de dissenyar un marc d’actuació en matèria formativa, s’elabora el 
present reglament com a eina bàsica, a partir del qual es puguin desenvolupar i 
planificar les mesures formatives necessàries a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, sota uns criteris unificats per a tot el personal. 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació. 

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les polítiques dutes a terme per tal de 
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millorar la formació i el desenvolupament professional dels seus empleats, polítiques 
que requereixen una participació activa del tot el personal, dels seus representants i 
de les organitzacions sindicals.   

Les accions formatives regulades en aquest reglament són aplicables al personal al 
servei de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages inclòs en l’àmbit d’aplicació de 
l’Acord de Condicions del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del personal 
laboral. 

A efectes d’aquest reglament, s’entén per curs de formació i/o perfeccionament, 
aquella activitat formativa, que pel seu contingut, està directament relacionat amb el 
lloc de treball del sol·licitant o amb el seu itinerari formatiu, així com amb la carrera 
professional dins l’organització, sempre i quan aquesta activitat estigui fora del que 
són els estudis acadèmics reglats i sigui impartida per institucions públiques 
reconegudes com a tals,  o que estigui inclosa dins d’un pla de formació oficial o bé 
sigui una activitat formativa que, tot i no ser incloses en els apartats anteriors, estigui 
adreçada específicament a empleats públics.      

Els estudis acadèmics reglats, en principi, estan exclosos de les seves disposicions 
generals d’aquest reglament, excepte en allò que estableix en la seva regulació 
específica. 

Article 2. Objectius. 

La formació s’entén com un procés d’aprenentatge personal i en grup on conclouen 
l’anàlisi de pràctiques, informació, coneixements i capacitació, i el desenvolupament 
de valors i habilitats orientats a aconseguir noves respostes i conductes 
organitzatives. La formació ha de pretendre uns objectius concrets: millorar el que es 
fa, preparar-se per tal d’assumir canvis organitzatius i una millor capacitació per tal 
d’afrontar els nous reptes i serveis. 

La programació, desenvolupament i seguiment de la política formativa requereixen de 
la participació de tot el personal, i dels seus representants i de les organitzacions 
sindicals, és a dir, de tots els agents implicats. 

Dins d’aquest context, els objectius generals de la política formativa municipal se 
situen en els àmbits següents:  

  La millora de la qualitat en la prestació del servei públic. 

  La millora o perfeccionament real del personal tant en els coneixements com 
en les seves actituds i aptituds en relació amb el servei públic que es presta. 

  L’impuls de la formació per competències, cara a millorar la relació del 
personal amb el seu lloc de treball i el desenvolupament de les funcions 
d’aquest. 

  L’afavoriment del caràcter participatiu i  transversal del treball. 

  L’adequació a exigències de canvi, que la millora de l’administració comporta, 
i la utilització de noves tecnologies. 

  L’adaptació a una nova concepció del servei públic, orientat tant cara els 
ciutadans com a l’ètica pública. 
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  L’afavoriment, a través de la formació de la promoció professional i carrera 
administrativa de tot el personal municipal. 

  La continuïtat de la formació, de manera que es pugui planificar tant les 
necessitats de l’organització com les del mateix personal. 

 

Article 3. Tipus d’actuacions formatives. 

Les activitat formatives en les que pot participar el personal de la Corporació es 
classifiquen en dos grups: 

3.1.   Actuacions formatives planificades i prioritàries: 

Es aquella formació que es planifica a principis d’any, de manera individualitzada per 
a cada empleat/da, fruït d’una anàlisi de necessitats formatives i que parteix d’una 
planificació sistemàtica. 

Aquesta línia formativa té per objectiu dissenyar un pla de desenvolupament individual 
per a cada empleat/da, que sigui el resultat d’un consens entre personal i 
comandament directe sobre les competències professionals en les que el primer 
hauria de millorar per a desenvolupar correctament les funcions que té assignades el 
seu lloc de treball. Aquelles competències en les que l’empleat/da té una àrea de 
millora seran associades a accions formatives que donin resposta a aquesta 
necessitat i així poder arribar a un compromís d’inscripció en accions formatives 
concretes que conformaran tota la formació planificada. 

Aquestes accions formatives sorgiran de: 

-  Les programacions formatives i plans de formació de les entitats col·laboradores: 
Diputació de Barcelona, Escola d’Administració Pública, Associació Catalana de 
Municipis i Federació de Municipis de Catalunya. 

-  Accions formatives provinents d’altres entitats com per exemple els Col·legis 
professionals o d’altres institucions privades amb programes formatius dirigits a 
empleats/ades públics.  

-  Accions adreçades a un grup de persones dins l’Ajuntament amb la mateixa 
necessitat formativa, habitualment destinades al mateix col·lectiu. 

-  Accions dissenyades a mida per a l’Ajuntament per cobrir necessitats formatives 
específiques d’un col·lectiu o àmbit concret. 

Tindran aquesta consideració de formació planificada i prioritària les accions 
formatives compreses en les següents tipologies: 

  Les dirigides a desenvolupar el perfil bàsic establert a la Relació de Llocs de 
Treball. 

  Les dirigides a desenvolupar els requeriments de competències establerts per a 
cada persona en la fitxa del lloc de treball que ocupa. 

  Les dirigides a col·lectius funcionalment homogenis. 

  Les dirigides al desenvolupament de nous aplicatius, nous procediments o nous 
circuits administratius, que requereixen formació d’adaptació.  
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  Formació d’actualització o reciclatge professional motivada per necessitats 
sobrevingudes, com per exemple l’entrada en vigor d’una nova regulació jurídica. 

  Formació d’acollida al nou lloc de treball, per a totes aquelles persones que 
arriben per primera vegada a un lloc de treball. 

  Les dirigides a la preparació per a la promoció professional i/o carrera 
administrativa dels empleats públics, sempre que siguin coherents amb la seva 
situació laboral i administrativa. 

Aquesta política de formació basada en la planificació estratègica serà pilotada per 
l’Àrea de Recursos Humans amb col·laboració amb els Caps de les diferents àrees i/o 
els Regidors/es corresponents. 

 

3.2.   Actuacions formatives complementàries: 

Tindran aquesta consideració de formació complementària  les accions formatives 
compreses en les següents tipologies: 

  Cursos de desenvolupament de coneixements, habilitats o capacitats 
complementàries a les que s’estableixen, per a cada persona, en la corresponent 
fitxa del lloc de treball. 

  Cursos destinats al desenvolupament integral de les persones sempre que 
aquest tingui la relació amb les activitats d’aquestes en el si de l’Ajuntament. 

  Congressos, seminaris i jornades, així com les reunions d’un col·lectiu 
professional per tal d’intercanviar coneixements sobre la matèria relacionada amb 
la seva professió (congressos, jornades, reunions, conferències, etc.). 

En general, s’entendrà per accions formatives complementàries aquelles que no es 
puguin incloure entre les actuacions formatives planificades i prioritàries. 

 

3.3.  Les accions formatives adreçades a un col·lectiu i/o àrea concreta 
podran tenir el caràcter de prioritàries per aquest col·lectiu i de 
complementàries per a la resta de personal, en els termes establerts en el pla 
de formació. 

3.4.  Els estudis acadèmics reglats, així com els mestratges, postgraus i 
estudis d’especialització resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest article. 
Excepcionalment, es podran considerar activitats formatives complementàries 
si estan directament relacionades amb el lloc de treball, i amb prèvia 
autorització del Cap d’Àrea, Regidor/a corresponent i Àrea de Recursos 
Humans. 

L’òrgan competent podrà, si ho considera adient, autoritzar una ajuda econòmica 
d’acord amb la disponibilitat del pressupost municipal.  

 

Article 4. Caràcter de les accions formatives. 

1.  En general, les activitats formatives s’efectuaran a sol·licitud dels empleats i la 
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seva participació tindrà un caràcter voluntari. 

2.  Els Caps d’àrea i/o Regidor d’un servei concret, podrà proposar al personal 
adscrit, la realització de determinades accions formatives vinculades amb les 
funcions del lloc de treball. Aquesta proposta no trencarà amb el caràcter voluntari i 
opcional de les activitats formatives assenyalat en el paràgraf anterior, ni suposarà 
un increment del finançament de despeses establert amb caràcter general per a les 
activitats formatives. 

3.  Quan per raons d’instal·lació de noves tecnologies o per l’aplicació de nous 
procediments o circuits administratius, sigui el mateix Ajuntament l’interessat en 
que un determinat empleat/da realitzi un determinat curs d’adaptació, aquesta 
activitat formativa podrà tenir un caràcter obligatori. 

Article 5. Pla de Formació anual. 

El Pla de Formació és l’instrument bàsic per a gestionar la formació municipal. La seva 
elaboració serà bianual i estarà format pel conjunt coherent i ordenat d’accions 
formatives previstes a realitzar en el període de referencia. 

El Pla de Formació haurà de concretar, per a cada acció formativa inclosa, les 
característiques i programa de l’actuació, el grup d’empleats al qual està destinada, 
així com el temps i el lloc on es realitzarà (quan es disposi d’aquestes dades). 

El Pla de Formació serà elaborat per l’Àrea de Recursos Humans en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa Governs Local – Catàleg de 
Serveis – Assistència tècnica integral en formació (conveni amb una vigència de 4 
anys), consistent en: 

  Suport en l’ordenació del funcionament de la formació 

  Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives 

  Acompanyament en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives 

  Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per als diferents 
col·lectius professionals 

  Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a 
les necessitats de la Corporació, ja sigui a nivell presencial o amb suport 
virtual 

  Altres assistències tècniques en formació 

Un cop elaborat el Pla de Formació serà objecte de negociació col·lectiva, finalitzat 
aquest procés serà aprovat per l’òrgan competent.  

 
Article 6. Requisits d’accés a les accions formatives. 

1.  El règim de realització i la participació de les accions formatives es fonamentarà 
en la regulació d’aquest reglament i serà gestionat per l’Àrea de Recursos 
Humans. 

2.  L’Àrea de Recursos Humans haurà de comunicar a tot el personal, mitjançant 
correu electrònic o l’intranet, les acciones formatives programades, així com totes 



  

  
 
 
 
        AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA)  

 

 
Pàgina 41 de 139 

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

aquelles convocatòries d’activitats formatives susceptibles d’interessar al personal 
municipal. 

3.  Els caps de servei seran els responsables de traspassar fefaentment aquestes 
convocatòries al personal adscrit al seu servei, quan no sigui possible la 
comunicació d’acord amb el punt anterior.  

4.  Els criteris per concedir la formació respectaran els principis generals d’igualtat i 
publicitat, i són els següents: 

a)  Que el contingut formatiu es relacioni amb el contingut del lloc de treball que 
ocupa el/la sol·licitant i les funcions que realitza, o les que corresponen al seu 
cos, escala i categoria.  

b)  Que el contingut formatiu respongui a les necessitats del servei on està adscrit 
el/la sol·licitant i/o hi hagi una millora objectiva de la qualitat del mateix, 
realitzant-se aquesta formació. 

c)  Que el/la sol·licitant no hagi realitzat una acció formativa equivalent pel seu 
contingut i nivell de coneixements a la sol·licitada, o que no posseeixi una 
titulació acadèmica de caràcter específic que iguali o superi a aquesta, excepte 
pels cursos d’actualització i perfeccionament. 

d)  Que el contingut formatiu pugui ésser útil per desenvolupar la carrera 
professional i personal del/la sol·licitant. 

e)  Que, en el supòsit que l’acció formativa s’hagi de desenvolupar dintre de la 
jornada laboral, la prestació de serveis com a empleat públic no sigui 
imprescindible en les mateixes dates i horari. 

f)  En el supòsit que hi hagi una acció formativa amb més sol·licitants que places 
i/o amb coincidència de personal de la mateixa àrea, i tots ells/elles compleixin 
els requisits establerts, s’atendran als següents criteris: 

  Tindrà preferència l’empleat/ada, pel qual el curs tingui un caràcter prioritari 
pel seu col·lectiu, sobre l’empleat pel qual el curs tingui caràcter 
complementari. 

  Tindrà prioritat els/les empleats/ades que hagin realitzat menys hores de 
formació en els darrers dos anys. 

  Tindrà preferència l’empleat/ada al qual ja se li hagi denegat algun altre 
curs. 

  Que entre els/les empleats/ades admesos/ses hi hagi un equilibri i 
distribució entre serveis. 

  La falta d’assistència no justificada a activitats formatives aprovades en els 
dos anys anteriors serà un factor negatiu que deixarà sense efecte els 
anteriors ítems i/o podrà comportar la no aprovació de la següent sol·licitud 
de formació. 

g)  En cas que algú que ha estat admès a una acció formativa no pugui assistir, 
ho haurà de comunicar al centre/institució organitzadora de la formació i a 
l’Àrea de Recursos Humans. 
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h)  Als efectes de compliment dels requisits detallats a l’apartat f), s’haurà de 
seguir el circuit intern de sol·licitud per a participar en una acció formativa, 
detallat a l’article 8 d’aquest reglament, mitjançant el model normalitzat 
(SOLFORM1), el qual inclou el vist i plau del cap jeràrquic i/o Regidor 
corresponent de l’interessat. 

i)  Amb caràcter general, en cas que l’acció sol·licitada comporti un cost associat, 
a part dels criteris abans detallats, es tindrà en compte el que estableix l’article 
10 d’aquest reglament, així com que l’acció formativa sigui d’interès per a 
l’Ajuntament, en el sentit d’aportar una millora substantiva en el 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball del/la sol·licitant. 

 

Article 7. Crèdit horari. 

1.  Sempre que un empleat municipal realitza un curs de formació de forma 
voluntària i a petició seva, s’entén que és un benefici tant per l’Ajuntament com 
pel mateix empleat/da, per la qual cosa l’Ajuntament facilitarà la realització 
d’aquest curs, sempre que sigui possible d’acord amb el crèdit disponible del 
pressupost municipal, mitjançant suport econòmic segons estableix l’article 10, i 
d’acord amb el requisits d’accés a les accions formatives segons estableix l’article 
6.   

2.  Les hores destinades a realitzar cursos de formació poden coincidir o no amb la 
jornada laboral habitual. Quant les hores de formació coincideixin amb la jornada 
laboral, s’autoritzarà prèviament l’assistència a aquesta acció formativa. 

L’assistència a cursos de formació que no coincideixin amb la jornada laboral 
habitual, també hauran de ser autoritzada prèviament, per tenir dret a la 
compensació de les despeses de desplaçament i les possibles compensacions 
horàries, en el cas que s’escaiguin. 

Les hores dedicades a formació computaran com a hores treballades.  

3.  Tant si la formació coincideix en hores fora de la jornada habitual ordinària, com 
si coincideix en dia festiu a Sant Fruitós de Bages, les hores dedicades es 
compensaran amb hores de descans que computaran com a hores ordinàries. 

4.  El personal que accedeixi a accions formatives impartides en la modalitat on line 
o semi presencial podrà realitzar-les dins la seva jornada laboral. En aquest cas, 
a la sol·licitud de formació s’haurà d’especificar la franja horària dins la jornada de 
treball en les que es dedicarà a aquesta formació. 

5.  La realització d’accions formatives en modalitat on line o semipresencial fora de 
la jornada de treball no donarà, en cap cas, dret a compensació horària, llevat 
que aquesta formació sigui assignada al personal com a obligatòria pel seu 
responsable i no sigui possible realitzar-la amb un equip informàtic durant la seva 
jornada habitual. 

 

Article 8. Circuit intern per sol·licitar una activitat formativa.     

1.  La persona interessada haurà d’omplir la sol·licitud d’acció formativa amb el 
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model normalitzat que es troba a l’espai Formació de la Intranet atenent als 
requisits de concessió exposats a l’article 6 d’aquest reglament. 

2.  Aquesta sol·licitud s’envia per correu electrònic a l’adreça del servei de recursos 
humans sfb.rrhh@santfruitos.cat, juntament amb còpia del programa/temari de 
l’activitat. La mateixa, s’envia amb còpia al superior jeràrquic i/o Regidor, 
entenent-se en aquest cas, que dóna el seu vist i plau, si en el termini de 72 
hores no ha comunicat el contrari.  

3. Les autoritzacions i denegacions les resoldrà l’òrgan competent notificant-se a 
l’interessat/da, segons els criteris establerts a l’article 6 d’aquest reglament. 

4.  Al finalitzar l’acció formativa caldrà emplenar el qüestionari d’avaluació, que es 
troba a l’espai Formació de la Intranet, que es farà arribar via e-mail al servei de 
recursos humans, d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquest reglament. 

5.  Els participants de les accions formatives hauran de remetre el certificat 
acreditatiu d’haver realitzat la formació sol·licitada via correu electrònic a l’Àrea 
de Recursos Humans, per tal d’incorporar-lo al seu expedient personal. 

6.  En qualsevol cas, la inscripció a l’activitat formativa anirà a càrrec de 
l’interessat/da. 

 

Article 9. Avaluació de la formació. 

Després de la formació realitzada, aquesta s’haurà d’avaluar, és a dir: 

-  Determinar si s’han aconseguit els objectius d’aprenentatge per part dels 
participants en el procés formatiu. 

-  Analitzar si els participants han aplicat adequadament els coneixements 
apresos en el lloc de treball. 

-  Valorar si la formació ha ajudat a resoldre els problemes de l’organització. 

Cal avaluar: 

1.  L’acció formativa. Consisteix en valorar el contingut del curs i identificar 
l’adquisició d’aprenentatge per part dels participants.  

2.  L’impacte en el lloc de treball. Consisteix en mesurar la transferència de 
l’aprenentatge a la feina, valorar si la formació modifica actituds, identificar si la 
formació ha estat suficient per resoldre el problema, si s’han complert els 
objectius proposats, etc. 

3.  L’impacte a l’organització. Consisteix en identificar si s’ha complert el que 
s’espera de la formació des d’una perspectiva àmplia: si ha estat una eina que 
ha ajudat a millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics, a incrementar la 
qualificació dels empleats/ades, a introduir canvis organitzatius, si s’ha adaptat 
a les necessitats i als problemes detectats en els llocs de treball, etc. 

 

L’avaluació es realitza a través de la recollida i anàlisi de la informació, mitjançant 
instruments adequats com qüestionaris i/o informes de les diferents accions 

mailto:sfb.rrhh@santfruitos.cat
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formatives. 

 

Article 10. Finançament de les despeses ocasionades per les activitats 
formatives.  

La Corporació destinarà anualment una partida pressupostària per a la formació dels 
seus empleats i les despeses generades per aquesta. 

-  S’estableix com a límit de despesa directa de formació (sumant formació 
planificada/prioritària i complementaria)  per a cada empleat, una acció formativa 
anual amb cost econòmic, amb una despesa màxima de 150€ (que corresponent a 
un curs de l’EAPC), a excepció d’aquells casos en que el seu responsable i/o 
regidor corresponent consideri que l’activitat formativa és d’especial interès, 
sobrepassant aquest límit.  

Aquestes activitats quedaran vinculades a l’existència del crèdit disponible en el 
pressupost municipal. 

-  En cas de que l’activitat formativa tingui un cost, i per tal de facilitar l’autorització i 
l’abonament d’aquestes despeses, caldrà que, dins del possible, les sol·licituds es 
presentin almenys 15 dies abans de començar l’acció formativa, per tal de què es 
puguin fer els corresponents tràmits comptables per l’Àrea d’Intervenció i 
Tresoreria, als efectes de poder avançar la quantitat sol·licitada. 

-  Posteriorment aquesta despesa haurà de ser correctament justificada amb la 
factura. 

-  Si la documentació no es presenta amb la suficient antelació, el/la sol·licitant 
haurà d’avançar els diners i posteriorment l’Ajuntament realitzarà l’ingrés sempre i 
quan la quantitat sol·licitada estigui correctament justificada amb la factura. 

-  La compensació econòmica de la formació en relació a les dietes i/o 
quilometratges, s’atendran als següents criteris:     

1.  Desplaçament amb transport públic:  aquest es prioritzarà sempre que sigui 
possible i es realitzarà el pagament del cost del transport públic utilitzat amb la 
presentació del justificant. Si la seva utilització implica desplaçar-se fora de 
l’horari habitual, aquest temps serà compensat amb temps de descans 
corresponent a 1 hora per trajecte d’anada  i 1 hora per trajecte de tornada. 

2.  Desplaçament en vehicle propi:  

Quilometratge: pagament del quilometratge a 0,36€/km, import que es 
regularitzarà amb l’increment de l’IPC anual, mantenint-se així la seva 
actualització. 

Quilòmetres: Les distancies segons destí s’indiquen en la següent taula: 

Quilometratges 
  

* Arrodonit a Km (si passa de 0,5 + 1 sinó arriba es 

queda igual) 

Barcelona 1 trajecte Anada i 
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tornada 

Pl. Catalunya 68 136 

C/ Aragó  68 136 

Sarrià 63 126 

C/ Girona 67 134 

L’ Hospitalet 

Llobregat 
64 128 

MITJANA 

BARCELONA 
66 132 

   
Tarragona  145 290 

Lleida 116 232 

Girona 115 230 

Berga 45 90 

Mollet del Vallès 61 122 

Vic  43 86 

Manresa 6 12 

Terrassa 37 74 

Sabadell 48 96 

 

A qualsevol altre destí no inclòs a aquesta taula se li realitzarà la valoració 
puntual i s’incorporarà a la taula anterior. 

Despeses peatges i pàrquings: es pagaran aquests conceptes sempre i quant 
l’assistència a l’acció formativa i la despesa resultant d’aquesta,  hagin estat 
autoritzades per la Corporació. S’haurà d’acreditar la despesa mitjançant la 
presentació dels corresponents tiquets. 

Els peatges es pagaran únicament en el cas que el Regidor/a corresponent doni 
el seu vist i plau i per motius excepcionals que s’hauran de exposar.  

Dietes: es realitzarà el seu pagament quan l’horari de l’acció formativa o reunió 
sigui diferent a l’horari de treball habitual, jornada continuada de matí i tarda. Es 
pagarà un import màxim de 10,00€ en qualsevol cas, sempre que s’acrediti 
mitjançant la presentació del tiquet i autoritzat prèviament per l’òrgan competent. 

  

- En tots els casos serà necessari la validació del Regidor corresponent sobre 
quines despeses es pagaran (quilometratge, pàrquing, peatge, dieta), el qual 
haurà de detallar-ho en el model de sol·licitud de pagament de les 
indemnitzacions per raó de servei.  

 

Article 11. Expedient personal de formació. 
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Tota la formació realitzada haurà de constar dins l’apartat de formació a cada 
expedient personal dels empleats/ades. S’ha de fer constar la següent documentació: 

a)  Còpia compulsada dels títols acadèmics dels empleats/ades, 

b)  Còpia compulsada de les certificacions de les accions formatives realitzades 
per l’interessat o dels nivells adquirits que es formalitzin. 

c)  Altres dades documentals relacionades amb el nivell formatiu i de 
coneixements professionals de l’interessat. 

Els empleats/ades de la Corporació hauran d’entregar, via correu electrònic, copia del 
certificat acreditatiu de l’acció formativa realitzada i/o de la titulació adquirida a l’Àrea 
de Recursos Humans, mentre romanguin en servei actiu a la Corporació. 

 

Article 12. Memòria anual sobre formació. 

L’Àrea de Recursos Humans elaborarà una memòria anual sobre les activitats 
realitzades durant l’exercici corresponent, que es publicarà a la intranet i s’entregarà 
als representants sindicals, durant els dos primers mesos de l’exercici següent. 

En aquesta memòria hi constaran les següents dades: 

  Organitzador de l’activitat formativa (Diputació, EAPC, etc.) 

  Nombre assistents de la Corporació 

  Hores de formació per acció formativa 

  Despeses generades per cada acció 

  Costos totals d’accions de l’any dedicats a la formació 

  Número d’hores anuals dedicades a la formació 

 

Article 13. Modificació del Reglament 

La modificació d’aquest reglament es podrà realitzar a petició dels representats de la 
Corporació i/o de les organitzacions sindicals, en els mateixos termes que qualsevol 
proposta de modificació de l’Acord de Condicions del personal funcionari o del 
Conveni Col·lectiu del personal laboral d’aquest Ajuntament.  

Qualsevol  modificació del text haurà de seguir el procediment establert per a la 
modificació d’ordenances i reglaments  locals. 

Es realitzarà una revisió del reglament un cop transcorregut un any des de la seva 
aplicació. 

 

Disposició final 

Primera. El present Reglament té caràcter d’annex a l’Acord de Condicions del 
personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del personal laboral, per tant, el que 
estableix l’article 34 de l’Acord de Condicions/Conveni Col·lectiu en matèria de 
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formació, cal interpretar-ho segons les disposicions d’aquest Reglament. 

Segona. Entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i romandrà 
en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.  

 

 

ANNEX DE MODELS NORMALITZATS:  

 

SOL·LICITUD ACCIÓ FORMATIVA  

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ  

MODEL SOL·LICITUD PAGAMENT DESPESES  
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SOL·LICITUD D’ACCIÓ FORMATIVA 

Sol·licitant       

*El treballador es compromet a complir els requisits establerts a l’article 6.4 del 

Reglament de Formació. 

Lloc de treball       

Responsable/Regidor       

*En el supòsit que el responsable/Regidor no manifesti la seva disconformitat, es 

presumirà la seva autorització i la seva conformitat d’acord amb l’article 6 i  8.2 del 

Reglament de Formació. 

Servei / Àrea / Àmbit 

sol·licitant 
      

Tipus d’activitat       

Entitat Formadora       

Denominació       

Calendari       

Horari       

Número hores       

Cost econòmic        

*El cost no comprèn 

indemnitzacions ni dietes. 

Aquestes es detallaran a l’imprès 

corresponent (art. 10 Reglament 

Formació) 

Observacions       

Important: Recorda que en el correu electrònic has d’adjuntar el programa del 

curs i enviar-ho tot amb còpia al teu responsable i/o Regidor. 

Article 6.4 Reglament de Formació: 

a)  Que el contingut formatiu es relacioni amb el contingut del lloc de treball que 

ocupa el/la sol·licitant i les funcions que realitza, o les que corresponen al seu 

cos, escala i categoria.  

b)  Que el contingut formatiu respongui a les necessitats del servei on està adscrit 

el/la sol·licitant i/o hi hagi una millora objectiva de la qualitat del mateix, realitzant-

se aquesta formació. 

c)  Que el/la sol·licitant no hagi realitzat una acció formativa equivalent pel seu 

contingut i nivell de coneixements a la sol·licitada, o que no posseeixi una titulació 

acadèmica de caràcter específic que iguali o superi a aquesta, excepte pels 

cursos d’actualització i perfeccionament. 
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d)  Que el contingut formatiu pugui ésser útil per desenvolupar la carrera 

professional i personal del/la sol·licitant. 

e) Que, en el supòsit que l’acció formativa s’hagi de desenvolupar dintre de la 

jornada laboral, la prestació de serveis com a empleat públic no sigui 

imprescindible en les mateixes dates i horari. 

 

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

Nom i Cognoms       

Lloc de treball       

Servei / Àrea / Àmbit 

sol·licitant 
      

 

Denominació acció formativa       

Entitat formadora       

Número hores       

Respon al següent qüestionari: 

1. Que necessitava 

aprendre? 
      

2. Perquè ho necessitava 

aprendre? 

 Per actualitzar o aprofundir els coneixements 

sobre    determinats aspectes de la feina actual. 

 Per afrontar dificultats que em trobo a la feina. 

 Per desenvolupar un projecte temporal que 

requereix d’una especialització. 

 Per què he canviat de lloc de treball 

 Per a la meva promoció professional 

 Per ampliar el meu currículum 

 Altres:       

3. Al final de l’acció 

formativa, que havia de 

saber? 

      

4. He adquirit els 

coneixements que 

necessitava? 

Si 

No, perquè       

5. Observacions:       
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Important: Recorda enviar-ho per correu electrònic a l’Àrea de Recursos Humans 

sfb.rrhh@santfruitos.cat (article 9 del Reglament de Formació). 

 

 

mailto:sfb.rrhh@santfruitos.cat
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 9 (5 GfP, 2 ERC-AM, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 4 (4 CIU) 

 
 
 

11. Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb 
la hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: designació 
de responsable de seguiment i control i de la comissió institucional prevista 
als articles 7 i 9 de l’ordenança (exp. 1156/2015) 

 
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 9 de juny de 2016, es va aprovar inicialment  
l’Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la 
hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la realització 
de treballs en benefici de la comunitat.  
 
Finalitzat el termini d’ exposició pública de  30 dies hàbils, el dia 22 de juny, desprès 
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 20 de juny de 2016, 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7147, de 22 de juny de 2016, Diari 
Regió 7, de data,16 de juny de 2016 i a tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no s’han 
presentat reclamacions, al·legacions i suggeriments. 
 
En data 30 de juliol l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu de conformitat al 
que disposa l’article 178.1c) 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 i es va publicar 
el text íntegre de l’esmentada Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de 9 d’agost de 2016. 
En aquesta ordenança als articles 7 i 9,  es disposa: 
 
“Article 7. Seguiment i control  
Es designarà una persona responsable municipal que haurà d’efectuar el seguiment i 
control de l’efectiva realització del treball i el seu correcte desenvolupament, emetent a 
la finalització del treball un informe de valoració.  
 
Així mateix, durant el compliment del treball en benefici de la comunitat, la persona 
prestadora haurà de complir les instruccions que rebi de les autoritats municipals, així 
com de la persona que s’encarregui d’efectuar el seguiment i control dels treballs.  
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(....) 
 
 Article 9. Comissió institucional  
Es crearà una comissió institucional que estarà integrada per un/a representant de 
cadascun dels grups polítics municipals, podent ser assistits amb assessorament 
tècnic, que vetllarà pel compliment de l’ordenança i que es reunirà, com a mínim, una 
vegada l’any.” 
 
 
S’ACORDA: 
 
 Primer.- DETERMINAR, en conseqüència amb el que disposa l’article 7 transcrit en la 
part expositiva precedent, que les persona responsable municipal que haurà d’efectuar 
el seguiment i control de l’efectiva realització del treball i el seu correcte 
desenvolupament, emetent a la finalització del treball un informe de valoració, serà el/a 
instructor/a del equips de l’àrea a la qual s’assignin les persones que no puguin 
fer front al pagament d’un deute municipal. 
 
Segon.- DETERMINAR, en conseqüència amb el que disposa l’article 9 transcrit en la 
part expositiva precedent, que la Comissió de institucional, resta composada pels 
següents membres: 
 
-  Xavier Racero Esquius, president (GfP) 
-  Mercè Casals Martínez                   (CIU) 
-  Àdria Mazcuñán i Claret                 (ERC) 
-  Cristina Murcia Caraballo              (PSC) 
 
Tercer.- Notificar els presents acords als equips instructors i als regidors interessats. 
 
Quart.- Declarar que: 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de   
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
 
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat al  
dret. 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
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___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 

 
12. Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària: 

incoació d’expedient per aprovació d’ordenança i constitució de comissió 
d’estudi per elaboració de projecte (exp. 1076/2016) 

 
Primer. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa des de 2010 d'una ordenança 
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, (BOP núm. 143 de 
16/6/2010 i ressenya en el DOGC núm. 5657 de 25/6/2010).  
 
Segon. La Diputació de Barcelona, a través de la Oficina de Mercats i Fires Locals, ha 
posat a disposició dels ajuntaments del seu àmbit territorial una Ordenança tipus pels 
mercats de venda no sedentària, adaptada a la vigent normativa en matèria de venda 
no sedentària d’aquests moments; aquest model ha estat publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona d’1 d’agost de 2016. 
 
Tercer. Vist que els ajuntaments han d’aprovar o adaptar, segons sigui el cas, les 
seves ordenances municipals als preceptes establerts per la disposició transitòria 
única del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxant, que va entrar en vigor el dia 15 d’agost de 2015. 
 
Quart. Vist que a Sant Fruitós de Bages es celebren el mercat de venda no sedentària 
(de periodicitat setmanal, els dimarts). 
 
Cinquè. Vista la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i que determina que el comerç ambulant forma part de les competències 
pròpies que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la 
legislació estatal i autonòmica. 
 
Sisè. Vist el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària a mercats de 
marxants, que preveu l'obligació d'adaptar les ordenances a les seves regulacions. 
 
Setè. Vist que l’aprovació de les ordenances és competència del Ple (art. 22.2.d 
LBRL).  
 
Previ dictamen de la Comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals,  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Incoar l’expedient per a l’elaboració d’una nova Ordenança municipal 
reguladora de la venda no sedentària al municipi. 
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Segon.- Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, 
que estarà integrada per les següents persones:  

- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President, o 
regidor/a en qui delegui. 

- Sr. Xavier Racero Esquius, regidor/a de Promoció Econòmica , en representació 
del grup municipal Gent fent Poble, o regidor/a en qui delegui 

- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a en 
qui delegui. 

- Sr. David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC-AM, o regidor/a 
en qui delegui 

- Sr. Tomàs Casero García, regidor de Seguretat Ciutadana, en representació del 
grup municipal PSC-CP, o regidor/a en qui delegui 

 
Tècnics:  
- Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local o tècnic de promoció econòmica que 

ocupi la plaça un cop es proveeixi 
- Cap de Policia, com a instructor en l’àrea de mercats 
- Lletrada municipal, o el/la funcionari/ària que la substitueixi 
 
Secretari : El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.  
 
Tercer.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte d’ordenança, 
per a la seva elevació posterior al Ple, en el termini màxim de 6 mesos. 

Quart.- Declarar que: 
 

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

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents 
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13. Modificació del pressupost municipal: modificació número 17/2016 en les 
modalitats de concessió de crèdit extraordinari (exp. 1145/2016) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2016 existeixen despeses que no estan 
previstes en el pressupost 2016 i es consideren urgents i inajornables i no poden 
demorar-se fins l’exercici vinent, segons memòria de la Regidoria de Serveis 
Econòmics on es detallen les mateixes i que són un recull de les peticions que han 
estat traslladades des de les diferents àrees.  
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, 
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria 
de la regidoria de Serveis Econòmics.   
 
El finançament d’aquesta modificació serà mitjançant incorporació de romanent de 
tresoreria de lliure disposició, aquesta incorporació tindrà efectes sobre l’estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe d’intervenció. 
 
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de 
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics  
 
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Cinquè.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades 
en les bases d’execució del pressupost. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 17/2016 en la modalitat 
de concessió de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

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

 
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que: 
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- Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
Annex: 

 

 
 

 
 
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 
 

 
14. Ordenança reguladora de sorolls i vibracions: ampliació del termini atorgat a 

la comissió d’estudi per l’elaboració del projecte d’ordenança (exp. 
291/2016) 

 
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària de 
data 10 de març de 2016 va prendre el següent acord:   
 
“Ordenança reguladora de sorolls i vibracions: Inici de l’expedient i constitució 
de comissió d’estudi (exp. 291/2016) 
 
Primer. Atès que el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació 
ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones, i, a més pot provocar 
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efectes en la salut i comportament individuals i socials.  
 
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, l’any 1972. 
 
Segon. L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix als ens locals 
competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi 
ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 
bases del règim local i 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Per aquest motiu, és voluntat de l’Ajuntament aprovar una ordenança que concreti els 
instruments jurídics, tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta 
adequada a les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes vers la contaminació acústica, 
millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació 
ambiental.  
 
Tercer. 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. 
 
Quart. 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:  
 
Primer. Incoar expedient per la redacció d’una Ordenança reguladora de sorolls i 
vibracions. 
 
Segon. Crear una comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, 
que estarà integrada per les següents persones:  
 

- Sr. Joan Carles Batanés Subirana, que actuarà com a President,  o regidor/a 
en qui delegui 

- Sr. Tomàs Casero García,  en representació del grup municipal PSC-CP, o 
regidor/a en qui delegui 

- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, en representació del  grup municipal GfP, o 
regidor/a en qui delegui 

- Sr. David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC - AM, o 
regidor/a en qui delegui 
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- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a 
en qui delegui 

 
Tècnics:  
 

- Secretari municipal. 
- Cap de la Policia Local. 
- Enginyer municipal. 
- Lletrada municipal, que efectuarà la funció de secretària.  

 
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 6 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.” 

 
Segon. Tenint en compte el transcurs del termini sense que s’hagi lliurat un projecte de 
reglament per l’elavació posterior al Ple. 
 
Tercer. Previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del 
Territori,  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Ampliar el termini atorgat a la comissió d’estudi creada per a l’elaboració de 
l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions pel lliurament del projecte d’ordenança 
fins el 9 de març de 2017.  
 
Segon. Notificar el present acord a la secretària de la Comissió.  
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents 
 

 
 

15. Resolució de recurs de reposició interposat per la regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió, sra. Mercè Casals, contra l’acord del Ple 
municipal de 14 de juliol de 2016 que va aprovar inicialment la modificació 
del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del Polígon Industrial Santa 
Anna (exp. 465/2016) 

 
Primer. El ple municipal, en data 14 de juliol de 2016, va aprovar, incloent-lo com a 
assumpte sobrevingut, un assumpte que prèviament havia estat incorporat a l’ordre del 
dia i que no s’havia aprovat per no reunir la majoria absoluta necessària, referent a 
l’aprovació inicial de la modificació del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del 
Polígon Industrial Santa Anna. 
 
Segon. El dia 8 d’agost de 2016, la regidora del grup municipal CIU, sra. Mercè Casals 
Martínez, va interposar recurs de reposició contra aquest acord (registre d’entrada 
núm.  3443), en els termes següents:  
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Tercer. Vist l’informe núm. 21/2016 del Secretari, de 28 de juliol de 2016, que s’uneix 
com annex 1. 
 
Quart. Vist l’informe núm. 23/2016 del secretari, d’11 d’agost de 2016, sobre la 
resolució del recurs de reposició, que s’uneix com a annex 2. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Inadmetre el recurs de reposició, en base als arguments enunciats a 
l’expositiu. 
 
SEGON. Notificar aquest acte a la recurrent. 
 
TERCER. Declarar que: 
 

- Aquest acord forma part d’un procediment d’aprovació d’una disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret 
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ANNEX 1. INFORME 21/2016 DEL SECRETARI  
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ANNEX 2. INFORME 23/2016 DEL SECRETARI  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 7 (5 GfP, 2 PSC) 
En contra: 4 (4 CIU) 
Abstencions: 2 (2 ERC-AM) 

 
 
 
 
16 Resolució de recurs de reposició interposat contra l’acord de Ple de 12 de 

maig de 2016, relatiu a la modificació de la titularitat de la iniciativa de 
formulació de formulació del pla de millora urbana del sector Hostal de 
Pineda (expedient 220/2016) (Proposició de la qual s’ha de ratificar la inclusió a 

l’ordre del dia conforme a l’article 97.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
noviembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals) 

 

 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT 
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA:  

 
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 9 (5 GfP, 2 ERC-AM, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 4 (4 CIU) 

 
Primer. El Ple municipal, en sessió del dia 12 de maig de 2016, va aprovar 
definitivament que la iniciativa en la redacció del planejament derivat sigui pública. 
 
Segon. Hostal Pineda de Bages SA ha interposat recurs de reposició contra l’acord del 
Ple municipal de 12 de maig de 2016, relatiu a la modificació de la titularitat del 
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planejament derivat. Consta com l’entrada 2823 del registre general municipal del dia 
22 de juny de 2016. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel secretari 29/2016. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Inadmetre el recurs de reposició formulat per Hostal Pineda de Bages SA, en 
base a l’informe emès pel Secretari, que s’uneix com a annex a aquest acte i motivació 
seva. 
 
Segon. Notificar aquest acte al recurrent. 
 
Tercer. Declarar que aquest acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot 
ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 
 
 
S’adjunta com a annex al present l’informe 29/2016 del secretari. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: A favor: 9 (5 GfP, 2 ERC-AM, 2 PSC) 
En contra: - 
Abstencions: 4 (4 CIU) 

 
 
 

17. Establiment del servei públic municipal de museu de Sant Fruitós de Bages: 
aprovació de memòria justificativa per sol·licitud d’informe preceptiu de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i suspensió de la tramitació de 
l’expedient fins la seva recepció (expedient 223/2016) 

 
Primer. Atès que el passat 14 d’abril de 2016, el ple municipal va aprovar inicialment 
l’establiment del servei públic municipal de Museu de Sant Fruitós de Bages i es va 
procedir a l’exposició d’informació pública de l’acord. 
 
Segon. Atès que en data 11 de maig de 2016 i amb els registres de sortida 2791 i 2792 
es van donar tramesa de l’expedient a la Subdirecció General d’Entitats Locals i 
Seccions de Crèdit i a la Junta de Museus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
perquè emetin els seus informes preceptius i vinculants, tal i com estableix l’article 7.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Tercer. Atès que el passat 9 de juny va finalitzar el termini d’informació pública sense 
rebre cap al·legació ni reclamació. 
 
Quart: Atès que en registre d’entrada 2760 de 16 de juny de 2016 es va rebre per part 
de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat un requeriment 
d’esmenes segons l’apartat segon de l’article 3 del Decret 208/2015, de 22 de 
setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en l’apartat 4 de l’article 7 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, on es requereix 
adjuntar una memòria justificativa dels següents aspectes: 
 

- Les característiques del servei públic o l’activitat objecte de l’exercici de la 
competència distinta sol·licitada 

- Que el servei públic o l’activitat no estigui atribuït expressament per llei a una 
altra administració pública, ni que s’incorri en un supòsit d’execució simultània. 

- Que l’ens local tingui garantida la prestació dels serveis mínims obligatoris que 
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per llei li corresponen. 
 

Cinquè: Atès que en registre d’entrada 2895 de 28 de juny de 2016 es va rebre el 
certificat favorable per l’establiment públic de museu municipal per part de la Junta de 
Museus de Catalunya. 
 
Sisè: Atès que l’apartat 5 c) de l’article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que el pot 
suspendre la tramitació del procediment quan s’hagin de sol·licitar informes que siguin 
preceptius i determinats del contingut de la resolució a un òrgan de la mateixa 
Administració o una de diferents, pel temps que transcorri entre la petició. Aquest 
termini de suspensió no pot exercir en cap cas els tres mesos.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la Memòria justificativa de la inexistència de duplicitat o d’execució 
simultània pel servei públic de Museu municipal de Sant Fruitós de Bages a resultes 
del decret 208/2015 de 22 de setembre del procediment per obtenir els informes 
previstos en l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Segon: Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local per tal que 
el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i hisenda emeti el segon informe 
vinculant i preceptiu per l’establiment del servei públic de Museu municipal.  
 
Tercer. Suspendre la tramitació d’aquest expedient en un termini de 3 mesos per tal de 
rebre l’informe preceptiu i vinculant del Departament de d’Economia i Hisenda per raó 
de la matèria. 
 
Quart. Notificar aquest acord als afectats.  
 
Cinquè. Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

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

 
Annex 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents 
 
 
 
18. Reglament municipal de prestacions socials i de caràcter econòmic de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: aprovació inicial (expedient 
342/2016) 

 
El Ple de la Corporació, en sessions celebrades el  13 de setembre de 2006 i 7 d’ abril 
de 2009, va aprovar les Bases generals d’ajudes a infants escolaritzats a la llar 
municipal d’infants que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides i les 
bases per a l’atorgament d’ ajudes econòmiques d’urgència socials per a famílies del 
municipi que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida. Aquestes han sigut la 
normes utilitzades per l’àrea de serveis socials per atendre a les demandes d’atenció a 
persones i famílies en situació o risc d’ exclusió social. 
 
Atès que dins de les competències de la Diputació de Barcelona hi ha la relativa a 
l’assistència i cooperació  jurídica i tècnica als municipis, consistent en posar a 
disposició dels ajuntaments un Reglament municipal  de prestacions Socials i de 
caràcter Econòmic, redactat amb caràcter estàndard, que s’ha tramitat en base 
aquesta competència i plenament adaptat a tota la normativa especifica, estatal, 
autonòmica vigent en aquests moments en matèria de prestacions econòmiques 
destinades a persones en situació de risc de pobresa o exclusió social, tal com es 
recull al preàmbul  i març legal del Text Refós del “Model de Reglament municipal 
Tipus  de Prestacions  Econòmiques de Caràcter Social”, publicat al BOP del 5 de 
maig de 2016. 
 
Atès que l’objectiu d’aquest Reglament, és regular les prestacions econòmiques o el 
seu equivalent de l’Ajuntament, a persones en situacions d’especial necessitat social 
i/o d’emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, i dóna 
compliment als principis que han d’imperar en la relació entre l’administració i la 
ciutadania en matèria de objectivitat, transparència, eficàcia i eficiència exigibles a tota 
administració pública en les seves actuacions. 
 
Vista la necessitat d’aprovar Reglament municipal de prestacions Socials i de caràcter 
Econòmic l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per les raons que es determinen en 
la part expositiva d’aquest. 
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Vist i informe del vicesecretari sobre el procediment d’aprovació i modificació de les 
ordenances i reglaments locals. 
 
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril (LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMC) i atenent a la concreció del text del  Reglament, es considera pertinent que 
per part de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania actuï com a Comissió 
d’estudi als efectes de valoració i assumpció de la proposta  per a l’adopció del Text 
Refós del “Model de Reglament Tipus de prestacions Econòmiques de Caràcter 
Social” aprovat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 9 de febrer de 
2016, - rectificat per decret de 21 d’ abril-,com a Reglament municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Atès que les modificacions respecte del “Model de Reglament municipal Tipus de 
Prestacions  Econòmiques de Caràcter Social”, publicat al BOP del 5 de maig de 2016, 
proposades per les Tècniques de serveis socials, que consten incorporades a aquest, 
han sigut prèviament,  exposades i consensuades amb representants del altres grup 
municipals i no representen una modificació substantiva respecte d’aquest. 
 
Atès lo disposat en l’article 62 del ROAS el qual disposa que ”acordada la formació o 
modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma. Aquesta comissió estarà integrada per 
membres de la corporació i personal tècnic propi o aliè, sota la presidència del Regidor 
amb competències en l’àrea”. 
 
En aquest cas com abans s’ha exposat les modificacions realitzades per l’equip tècnic 
han estat exposades per part de la Regidora de Benestar Social als membres de 
l’oposició, els quals formen part de la comissió informativa de serveis a la ciutadania, 
tenint en compte les seves propostes, les quals han estat incorporades en l’esmentat 
document. 
 
No obstant això, per a poder comptar amb un reglament actualitzat i donar-li la màxima 
celeritat a aquest en el seu tràmit,  i atenent que es tractaria de l’adopció del 
Reglament tipus aprovat i publicat per part de la Diputació de Barcelona, com a norma 
pròpia, i en aquest cas, en tractar-se de l’aprovació del mateix text, es pot ometre 
aquest tràmit i donar-lo per realitzat, si no s’han d’introduir modificacions substancials 
en el text del Reglament, es podria dur a terme que la Comissió informativa de serveis 
a la ciutadania, en atenció al seu àmbit competencial, actuï com a comissió d’estudi a 
efectes de valorar la proposta que s’efectua. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per l’aprovar el Reglament municipal de prestacions socials 
de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, disposant que la 
Comissió informativa de serveis a la ciutadania informativa  actuï com a Comissió 
d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la proposta de Reglament  que 
s’efectua. 
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Segon.- Aprovar inicialment, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de 
serveis a la ciutadania, el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, mitjançant l’adopció del Text 
Refós del “Model de Reglament Tipus de prestacions Econòmiques de Caràcter 
Social” aprovat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 9 de febrer de 
2016- rectificat per decret de 21 d’ abril,-  publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 22 de febrer de 2016, amb les modificacions proposades per les 
Tècniques Socials de l’Ajuntament, respecte del Model tipus de  Diputació, segon el 
text que s’annexa: 
 
- S’identifica en els llocs que s’indica al text (nom del municipi) el nom del 
municipi/ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
- Art. 2.  2.2. S’afegeix un nou apartat a.4) Neteja de xoc. Es suprimeixen els 
subapartats b.1.) i c.2. S’afegeixen dos nous subapartats e.6) Sortides i colònies 
escolars i e.7) Prestacions pel menjador escolar de l’escola bressol. 
- Art. 3. 3.1. S’afegeix un nou paràgraf al subapartat b.1) amb el següent redactat: 
Atès el caràcter d’aquestes prestacions s’atorgarà la quantitat màxima que estableix 
l’Annex 3. 
- Art. 7.  7.2. b) S’afegeix  al paràgraf primer: Estar empadronats en el municipi de 
Sant Fruitós de Bages amb una antiguitat de 6 mesos.. Es suprimeix l’apartat f). 
- Art. 7.  7.3. Es suprimeix l’apartat i)  
- Art. 9. 9.2. Es dóna un nou redactar als apartats a) Prestacions econòmiques per 
despeses d’alimentació, roba calçat i les necessitats bàsiques de subsistència i b) 
Beques de llibres i material 
 
Disposició derogatòria. S’afegeix : Queden derogades  les Bases generals d’ajudes 
a infants escolaritzats a la llar municipal d’ infants que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desafavorides, aprovades pel Ple de la Corporació, en sessió 
celebra  el  13 de setembre de 2006 i les Bases per a l’atorgament d’ajudes 
econòmiques d’urgència socials per a famílies del municipi que es trobin en situació 
socioeconòmica desfavorida, aprovades pel Ple de la Corporació, en sessió celebra el 
7 d’abril de 2009. 
 
Annex 3 S’afegeix  com annex 3 al que fa referència l’art. 3. 3.1 b.1)  
Quanties màximes de les ajudes urgents i bàsiques de subsistència i per prevenir, 
pal.liar i evitar situacions d’exclusió i risc social. 

 
 
URGENTS I BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA 
 

 
a) Alimentació i necessitats bàsiques de 

subsistència 

1 persona 90€/mes 
2 persones 100€/mes 
3 persones 110€/mes 
4 persones 120€/mes 
5 i més persones 
125€/mes. Fins un 
màxim de 3 mesos/any. 
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b) Subministraments 

 

 
500€/any 

 
c) Pèrdua temporal de l’habitatge o permanent 

 

 
30€/persona/dia 

 
d) Prestacions 

 
A concretar depenent de 
la situació. 
 

 
 

PREVENIR, PAL.LIAR I EVITAR SITUACIONS D’EXCLUSIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL 
 

 
a.1) Condicionament habitatge i eliminació 
barreres arquitectòniques 
 

 
800€/any 

 
a.2) Despeses de lloguer 
 

 
1800€/any 

 
a.3) Accés a l’habitatge 
 

 
1200€/any 

 
a.4) Neteja de xoc 
 

 
1500€/any 

 
b.1) Enterrament beneficència  
 

 
Acord amb la funerària 

 
b.2) Trasllat 
 

 
300€/any 

 
c.1) Medicaments 
 

 
50€/mes màxim 6 
mesos 

 
c.2) Ajudes tècniques 
 

 
400€/any 

 
c.3) Odontòleg 
       Oftalmòleg 
       Pròtesis i ortopèdia 
 
 

 
300€/any 
180€/any 
400€/any 
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c.4) Prestacions per despeses de 
tractaments terapèutics segons prescripció 
mèdica 
 

 
300€/any 

 
d.1) Transport per activitats de formació o 
activació en el mercat de treball 
 

 
150€/any 

 
d.2) Prestació per desplaçaments per rebre 
atenció sanitària 
 

 
150€/any 

 
 
e.1) Escolarització educació infantil dels 0 a 
3 anys 
 

 
 
1800€/any 

 
e.2) Material i llibres 
 

 
80€ Primària 
150€ secundària 
 

 
 
e.3) Prestacions pel transport escolar 
 
 

 
 
150€/any 
 

 
e.4) Menjador escolar. Complementari a la 
beca Consell Comarcal del Bages 
 

 
200€/any 

 
e.5) Activitats socioeducativa 
(extraescolars) 
 

 
250€/any 
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e.6) Sortides i colònies escolars 
 

 
150€/any 

 
e.7) Prestacions pel menjador de l’escola 
bressol 
 

 
200€/any 

 
f.1) Integració sociolaboral 
 

 
150€/any 

 
f.2) Demores de quotes a la seguretat 
social 
 

 
Màxim tres quotes 
d’autònoms. Quota 
mínima d’autònoms. 
 

 
 
Tercer.- Obrir un termini d’informació pública d’aquest acord i text Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages durant de 30 dies, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i web 
municipal, per tal que s’hi puguin formular, per part de les persones interessades, 
reclamacions, proposar suggeriments i formular al·legacions que considerin oportunes. 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de 
les publicacions oficials esmentades. 
 
Si no s’hi formula cap reclamació, al·legació o suggeriments en aquest termini, el nou 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, que s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament i es 
procedirà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant remissió a la 
publicació efectuada per la Diputació de Barcelona de 5 de maig de 2016, amb 
publicació integra de les modificacions introduïdes aquell i s’inserirà un anunci amb la 
referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Quart.- El nou Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut 
el terminis establerts als articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i regira mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

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

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
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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.  

 
Annex: 

 
 

"Reglament municipal de prestacions SOCIALS de caràcter ECONÒMIC de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
ÍNDEX 
 
PREÀMBUL 
 
MARC LEGAL 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. L'objecte 
Article 2. Modalitats de prestació 
Article 3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions 
Article 4. Àmbit d'aplicació 
Article 5. Naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques 
Article 6. Dotació pressupostària 
 
CAPÍTOL 2. PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ 
 
Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions 
Article 8. Criteris d'atorgament 
 
CAPÍTOL 3. QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS 
 
Article 9. Quantia de les prestacions i barem 
 
CAPÍTOL 4. ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ 
 
Article 10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor 
Article 11. Inici del procediment a instància de la persona beneficiaria 
Article 12. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud 
Article 13. Tramitació per procediment ordinari 
Article 14. Resolució del procediment ordinari 
Article 15. Procediment d'urgència 
Article 16. Resolució del procediment per silenci administratiu 
Article 17. Sobre la denegació 
Article 18. Notificació a la part interessada 
Article 19. Incoació dels procediments d'ofici 
Article 20. Temporalitat i pròrroga de les prestacions 
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Article 21. Pagament de les prestacions econòmiques 
Article 22. Seguiment de les prestacions econòmiques atorgades 
Article 23. Control financer i justificació de la despesa 
 
CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES 
PRESTACIONS 
 
Article 24. Procediments de modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la 
prestació 
Article 25. Sobre la modificació 
Article 26. Suspensió cautelar de les prestacions 
Article 27. Sobre la revocació 
Article 28. Invalidesa de les resolucions de concessió de les prestacions 
Article 29. Reintegrament 
Article 30. Desistiment i renúncia 
 
CAPÍTOL 6. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR 
 
Article 31. Infraccions 
Article 32. Sancions 
Article 33. Prescripció 
Article 34. Règim d'incompatibilitats 
Article 35. Règim fiscal i Dret Supletori 
Article 36. Tractament de dades personals i confidencialitat de les prestacions 
econòmiques concedides 
Article 37. Recursos 
 
DISPOSICIONS 
 
ANNEX 1 
 
Situació econòmica de la unitat de convivència 
 
ANNEX 2 
 
Ítems per a realitzar la valoració social (3 punts sobre 10) 
Barem de les prestacions, cofinançament i quantia màxima de les prestacions 
 
ANNEX 3 
 
Quanties màximes de les ajudes urgents i bàsiques de subsistència i per prevenir, 
pal.liar i evitar situacions d’exclusió i risc social. 
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PREÀMBUL 
 
La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies 
estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per 
aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o 
recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense participar 
o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui gaudir d'un 
nivell de vida i una qualitat de vida acceptable per la resta de la comunitat. 
 
A Catalunya, actualment, gairebé una de cada quatre persones es troba en situació o 
risc de pobresa o exclusió social, aquesta situació afecta principalment els nens, les 
persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les persones poc 
qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles amb 
discapacitats, les persones que viuen en zones rurals i els immigrants. 
 
Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera personal de 
la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, l'educació, l'augment 
de places de les escoles bressols, en serveis de capacitació de bona qualitat, en la 
promoció de la participació dels pares en el mercat de treball i en garantir el 
recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, mitjançant una combinació 
de prestacions universals i específiques. 
 
I també en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen exclusió 
per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica i/o l'exclusió 
financera. 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages regula, en compliment de la Constitució 
Espanyola—articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 
socials (en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social. 
 
Per això, amb aquesta norma es disposen, en primera instància, un conjunt d'ajuts 
destinats a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies en situació o 
risc d'exclusió social, però també es contempla un segon objectiu, a mig i llarg termini, 
incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i garantir la seva 
inclusió social. 
 
El present reglament dóna compliment als principis que han d'imperar en la relació 
entre l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, 
proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; 
particularment en un àmbit tan sensible com és el de l'atenció a les persones en 
situació de vulnerabilitat i exclusió social.  
 
La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats—en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva que les 
prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del projecte o pla de treball 
individual i familiar de la persona perceptora, amb l'objectiu d'assolir una política social 
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inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i inclogui la necessària articulació de 
recursos en funció de les necessitats de les famílies. 
 
El pla de mandat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc de 
exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució 
d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement econòmic i social del 
municipi. En aquest sentit el present reglament s'inscriu com a regulació jurídica 
municipal de la despesa amb objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument 
de primer ordre per a les polítiques publiques locals. 
 
La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic constitueix 
un aspecte essencial en el present reglament el qual ha adoptat un criteri de màxima 
objectivitat. Els criteris d'atorgament del present reglament combinen dues causes que 
generen la concessió de prestacions: primer el compliment dels indicadors de 
baremació social i econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta 
manera la concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del 
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració consensuada de 
l'equip tècnic de serveis socials per a determinades situacions. Les necessitats socials 
que acompanyen el nou marc social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la 
ciutadania potencialment vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta 
segona modalitat de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha 
d'acompanyar l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix 
sentit cal tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major 
mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria d'atorgament. 
 
MARC LEGAL 
 
Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(en endavant LRSAL), es contempla, en l'article 25.2.e) l'avaluació e informació de 
situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc 
d'exclusió social. 
 
El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria 
de prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS. 
 
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar 
l'actuació de l'administració territorial bàsica, el present reglament es subsidiari de la 
LRJAP-PAC, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el Reial 
Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en matèria de relació amb 
entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d'ajuda a la 
ciutadania. 
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Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui 
d'aplicació, entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual 
s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
de dret a l'habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció 
de l'activitat econòmica; i el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures 
urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la 
renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic. 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. L'objecte 
 
1.1.L'objecte del present reglament és regular les prestacions econòmiques o el seu 
equivalent de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a persones en situacions 
d'especial necessitat social i/o emergència per a l'atenció de situacions d'estat o risc 
d'exclusió social. 
 
1.2. Resten excloses de l'àmbit objectiu d'aquest Reglament la prestació econòmica de 
la renda mínima d'inserció, les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i les prestacions econòmiques del 
Pla d'ajuda al retorn, establertes per la Llei 25/2002, de 25 de novembre de Mesures 
de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents i de segona modificació 
de la Llei 18/1996, així com les prestacions que són atorgades per altres nivells 
d'administració, encara que l'avaluació i informació sobre la situació necessitat 
immediata que les generi hagi estat gestionada pels serveis tècnics d'aquest 
Ajuntament. 
 
1.3. Les prestacions econòmiques de caràcter social, regulades en el present 
reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, 
malgrat que en poden ser beneficiàries les persones incloses en aquest sistema. 
 
1.4. D'acord amb la LSS, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de 
caràcter econòmic, les prestacions d'urgència social i altres prestacions econòmiques 
municipals resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat de crèdit i dotació 
pressupostària per part de la corporació i, en segon terme, al criteri de necessitat 
social reflectit al barem social i al barem econòmic del present reglament. 
 
 
Article 2. Modalitats de prestació 
 
2.1. Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present 
reglament per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de 
subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut, l'educació, l'augment 
de places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de bona qualitat, en la 
promoció de la participació dels pares en el mercat de treball, en el recolzament a la 
renda adequada per les famílies amb fills, i en el aconseguir habitar en un allotjament 
digne, es classifiquen en: 
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a) Prestacions per a alimentació, roba i calçat, i les necessitats bàsiques de 
subsistència. 
 
b) Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el 
correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l'alta de consum 
d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en l'habitatge habitual. 
 
c) Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, 
higiene, catàstrofe o altre causes de força major. 
 
d) Prestacions per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin 
ser ateses en base a les modalitats contemplades. 
 
2.2. El present reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades 
a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social i que 
s'associïn a un pla d'intervenció social realitzat pels equips bàsics d'atenció social, com 
són: 
 
a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge 
habitual i/o de les despeses derivades del mateix: 
 
a.1) Prestacions puntuals pel condicionament de l’habitatge i l’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 
a.2) Pagament de les despeses de lloguer de l'habitatge habitual de forma puntual i 
sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament. 
 
a.3) Despeses puntuals per a facilitar l'accés o manteniment de l'habitatge 
(avançament de fiances, avals, pagaments puntuals de quotes hipotecàries) sempre i 
quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament. 
 
a.4) Neteja de Xoc 
 
b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent: 
 
b.1)  
 
b.1) Pagaments d'enterraments de beneficència. 
 
b.2) Prestacions per al trasllat en cas de circumstàncies greus. 
 
c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: 
 
c.1) Prestacions per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica. 
  
c.2) Prestacions tècniques complementàries a les concedides per altres 
administracions, per prescripció facultativa. 
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c.3) Prestacions per despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis. 
 
c.4) Prestacions per despeses de tractaments terapèutics per prescripció mèdica. 
 
d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d'atenció sanitària: 
 
d.1) Prestacions pel transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per 
activitats de formació o d'activació en el mercat de treball. 
 
d.2) Prestacions per desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no 
estiguin cobertes pel sistema sanitari. 
 
e) Atenció socioeducativa als infants: 
 
e.1) Prestacions per a l'escolarització a l'educació infantil dels 0 als 3 anys. 
 
e.2) Prestacions per a l'adquisició de material escolar i llibres. 
 
e.3) Prestacions pel transport escolar. 
 
e.4) Prestacions pel menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques 
del sistema educatiu. 
 
e.5) Prestacions per a activitats socioeducatives i de lleure. 
 
e.6) Sortides i colònies escolars. 
 
e.7) Prestacions pel menjador escolar de l’escola bressol. 
 
f) Suport a la integració sociolaboral: 
f.1) Prestacions individuals per a promoure la integració sociolaboral (despesa de 
matriculacions, inscripcions l’assistència a cursos i altres polítiques actives 
d'ocupació), així com les despeses derivades de l'adquisició de material o 
desplaçaments generats. 
 
f.2) Prestacions per despeses o endarreriments i demores de quotes a la seguretat 
social sempre i quan la cobertura de les quals condicioni l’accés a altres prestacions 
econòmiques dels sistema general de protecció social. 
 
2.3. No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignat a cada modalitat 
de prestacions, essent el límit del muntant econòmic consignat a la corresponent 
partida del pressupost municipal en exercici. 
 
Article 3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions 
 
3.1. El conjunt de modalitats de prestacions, regulades en el present reglament poden 
ser: 
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a) Dineràries o en espècie: 
 
S'entén com a prestacions en espècie —a diferència de les dineràries— aquelles en 
que es presta de forma directa el suport tècnic o material de l'ajut. 
 
b) De pagament únic o pagament periòdic: 
 
b.1) Són prestacions de pagament únic aquelles que es materialitzen en un pagament 
individual i puntual, segons una situació concreta de necessitat, amb caràcter urgent, 
transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no el pot atendre per si mateixa. 
Atès el caràcter d'aquestes prestacions s'atorgarà la quantitat màxima que estableix 
l’Annex 3.  
 
b.2) Són prestacions de pagament periòdic aquelles que, donades les necessitats 
socials que originen la demanda, i/o per a la millor consecució dels objectius de la 
intervenció social, esdevé necessària l'aplicació d'una periodicitat en el pagament de 
l'ajuda durant un període de temps, realitzant-se pagaments mensuals. Aquest tipus 
de prestacions tindran, en conseqüència, un règim especial a concretar per part del 
personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social i que quedarà recollit 
a la proposta d'atorgament de l'ajut. Aquestes prestacions també es regiran per un 
màxim anual. 
 
b.3) La concessió d'una prestació econòmica durant un exercici concret no generarà 
cap dret a rebre-la en els exercicis econòmics posteriors. 
 
c) De quantia fixa o quantia variable: 
 
Les aportacions poden ser fixes –en funció de les quantitats que estipuli la Corporació 
per a determinades necessitats de caràcter urgent— o variables en funció del 
percentatge del cost real i efectiu de la prestació, i una aportació directa per part del 
beneficiari de l'ajut. 
 
3.2. Pel que fa a les formes de concessió de les prestacions és contemplen les 
següents modalitats: 
 
a) A fons perdut o reintegrables: 
a.1) Són prestacions a fons perdut aquelles en que no es preveu la devolució o 
reintegrament per part de les persones perceptores de la prestació. 
 
a.2) Són prestacions reintegrables aquelles en que es valori la disposició de recursos 
suficients a curt o a mig termini per procedir a la seva devolució. La resolució que 
acordi l'atorgament establirà, a aquests efectes, la forma i temps de devolució, 
constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels serveis tècnics. 
 
b) De concessió directa o de concurrència: 

 
b.1) Són de concessió directa aquelles que s'atorguen mitjançant un procediment 
sense convocatòria pública. 
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b.2) Són de lliure concurrència aquelles que es tramiten seguint el procediment públic 
de convocatòria. La convocatòria d'aquestes prestacions restarà condicionada a les 
bases específiques que aprovi i publiqui la Corporació. 
 
Article 4. Àmbit d'aplicació 
 
4.1. El present reglament s'aplica a les persones físiques i unitats familiars o de 
convivència empadronades al municipi. 
 
4.2. Es considerarà unitat familiar de convivència, als efectes d'aquest Reglament, les 
constituïdes per un grup de convivència comuna —segons el padró municipal— per 
vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per consanguinitat, 
adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu s'avaluarà a partir de la 
persona sol·licitant. La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica 
en termes d'ingressos i despeses. En aquells casos en que es justifiqui degudament la 
necessitat, l'equip tècnic de serveis socials bàsics podrà autoritzar motivadament la 
consideració de membre de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu 
més allunyat. Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran 
contemplar conjuntament dues o més unitats familiars de convivència que convisquin 
en el mateix domicili. 
 
No són unitats de convivència les formades per les persones reallotjades per familiars 
per pèrdua de l'habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no es tindran en 
compte els ingressos de la família reallotjant durant el temps que l’equip tècnic de 
serveis socials bàsics valori en el pla de treball amb la família. 
 
4.3. Es valoraran amb informe tècnic aquelles situacions excepcionals que dificultin 
l'empadronament. En aquest sentit, podran ser sol·licitants de prestacions d'urgència 
(recollides a l'article 2 apartat 1) les persones individuals i o que formin part d'una 
unitat familiar de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, 
sempre que siguin residents, visquin, o es trobin de manera estable a Sant Fruitós de 
Bages i es tracti de la cobertura urgent de necessitats socials bàsiques o es detecti 
una situació de vulnerabilitat social i humanitària, sense perjudici d'altres situacions on 
el professional de referència acrediti necessitat peremptòria. Es tindrà especial 
consideració vers el col·lectiu de persones transeünts o en situació de sense sostre. 
 
Article 5. Naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques. 
5.1. Les prestacions contemplades al present reglament seran considerades, a tots els 
seus efectes, despesa de dret públic. 
 
5.2. Les prestacions tenen un caràcter puntual i voluntari sotmès a limitació 
pressupostària. El personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social 
podrà limitar les prestacions a persones físiques que reuneixin els requisits objectius 
contemplats al reglament quan, de forma justificada, es valori la necessitat de prioritzar 
els casos de major puntuació segons el barem establert. 
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5.3. La persona beneficiària de la prestació no podrà exigir el seu augment o revisió. 
No obstant això, podrà sol·licitar la vista de l'expedient que ha estat instruït per la seva 
concessió. 
 
Article 6. Dotació pressupostària 
 
6.1. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages consignarà en una única partida 
pressupostària el conjunt de prestacions econòmiques de caràcter social destinades a 
persones en situació o risc d'exclusió social. 
 
6.2. L'esmentada partida podrà ser incrementada en funció de les modificacions de 
crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l'ens. 
 
6.3. Les prestacions econòmiques vinculades en la seva font de finançament a 
l'activitat de foment o subvencions, no gaudiran de l'efecte de la consolidació de les 
mateixes en el pressupost municipal del següent exercici, restant condicionades, en 
conseqüència, a la l'aprovació del programa o subvenció i la disponibilitat efectiva de 
liquiditat. 
 
6.4. A l'execució de la despesa li serà d'aplicació el present reglament 
independentment de la font de finançament. 
 
CAPÍTOL 2. PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ 
 
Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions 
 
7.1. Persones beneficiàries. 
 
a)Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en aquest 
reglament qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una 
situació de dificultat socioeconòmica o en risc d'exclusió social i que amb el seu 
atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança. 
 
b)Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les 
situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de 
l'article 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les 
persones o unitats familiars que tenen a càrrec menors. 
 
7.2. Requisits de les persones beneficiàries: 
 
Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents requisits: 
 
a)Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat 
el tràmit legal d'emancipació. 

 
b)Estar empadronades en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages amb un 
antiguitat de 6 mesos . Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament 
justificades, com per exemple, persones acollides en recursos d'allotjament 
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institucional, en els casos previstos en l'article 4 apartat 3 del present reglament, quan 
es detecti risc per a menors, casos de violència domèstica i de persones immigrades o 
emigrades en situació d'especial necessitat. 
 
c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda 
disponible igual o inferior al 100% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(en endavant IRSC) mensual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Per a 
cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar 
aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(IRSC)x0.3]. 
 
(A l'annex 1 es troba la taula de imports màxims de la renda disponible segons cada 
unitat de convivència per a l'any en curs). 
 
d) No disposar de béns immobles –diferents a l'habitatge habitual—, en qualitat de 
propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del 
capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a 
la qual se sol·licita l'ajut econòmic. 
 
e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i 
amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat. 
 
f) 
 
7.3. Obligacions de les persones beneficiàries: 
 
a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions. 
 
b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics 
d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment.  
 
c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la 
situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que 
pugin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució. 
 
d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general 
l'atorgament de la prestació restarà condicionada a l'acceptació del pla de treball 
individual i familiar per part de la persona beneficiària. 
 
e) Fer-se càrrec d'una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel total. 
 
f) Justificar la prestació mitjançant la presentació de factures acreditatives de la 
despesa. 
 
g) Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres prestacions 
econòmiques per a la mateixa finalitat. 
h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i facilitar quanta informació i documentació li 
sigui requerida. 
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i) 
 
i) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de  durant el temps 
de percepció de la prestació. 
 
j) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que 
específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta. 
 
7.4. Cada modalitat o tipologia de prestació podrà tenir unes obligacions concretes i 
específiques que es detallaran a la resolució de concessió de la prestació o, en el seu 
cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l'Ajuntament per a la seva concessió. 
 
Article 8. Criteris d'atorgament 
 
8.1. L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària 
d'aquest Ajuntament. 
 
8.2. L'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social es sustentarà en els requisits 
contemplats a l'apartat segon de l'article 7 del present reglament, sense perjudici que, 
en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el/la 
professional de referència pugui establir alguna excepció de forma justificada en 
l'informe social corresponent. 
 
8.3. L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació 
indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen 
l'esmentada aprovació i anirà acompanyat d'un model normalitzat de valoració social i 
econòmica. 
8.4. A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de 
convivència la valoració econòmica representarà un 70% de la ponderació final i la 
valoració social el 30% restant. 
 
 
 
a) Valoració econòmica 
 
a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts 
pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a 
la data de sol·licitud. Per establir el còmput d'ingressos es valoraran: 
 
1. Ingressos del treball per compte aliena. 
2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 
3. Prestacions i ajuts socials. 
4. Rendes de capital i de la propietat. 
5. Transferències rebudes i pagades a altres llars. 
6. Ingressos percebuts per infants. 
7. Resultats de declaracions d'impostos. 
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a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les 
despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte 
s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent al valor de l'IRSC 
mensual de l'any en curs. 
 
a.3.) S'entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una 
situació de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats en 
l'article 7 apartat 2, lletra c del present reglament. En funció dels requisits d'accés 
econòmic de cada tipus d'unitat familiar de convivència s'establirà la puntuació de la 
situació econòmica de la unitat que serà de, com a màxim, 7 punts: 

 
Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda 
disponible 

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons 
tipologia de la unitat de convivència. 

          7 punts 

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics 
segons tipologia de la unitat de convivència. 

5 
punts 

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics 
segons tipologia de la unitat de convivència 

3 
punts 

(A l'annex 1 del reglament es troba la taula de baremació que serveix de base per a la 
valoració econòmica en funció dels diferents trams de renda disponible) 
 
b) Valoració Social 
 
b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials 
bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada 
unitat familiar de convivència. 
 
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s'identifiquin mancances 
lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració 
social (3 punts). 
 
b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència 
de les situacions de mancança i/o necessitat social (descrites a la taula de l'annex 2 
del present reglament) i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 3 
punts. 
 
b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l'existència d'altres factors 
discrecionals que afavoreixin o dificultin l'eficàcia en l'assoliment dels objectius socials 
de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a discreció pel professional 
fins completar la valoració social. 
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b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com 
a màxim de 3 punts. 
 
b.6) Tot i això, en funció del previst als articles 5.2 i 8.2 del present reglament, la 
valoració social podrà ser completada per l'informe o informes tècnics dels serveis 
socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no 
aplicabilitat del barem econòmic o social. 
 
8.5. Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a 
l'obtenció de noves prestacions. 
 
8.6. És un criteri rellevant per a l'atorgament que la prestació econòmica contribueixi a 
la resolució definitiva de la situació carencial. 
 
8.7. Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, 
no podran oferir-se en garantia d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, 
compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions 
indegudament percebudes, i/o la retenció o embargament (excepte en els supòsits i 
amb els límits previstos en la legislació general de l'Estat que resulti aplicable). 
 
8.8. En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d'una mateixa unitat 
familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se a 
una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades. 
 
CAPÍTOL 3. QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS 
 
Article 9. Quantia de les prestacions i barem 
 
9.1. Per resolució de l'òrgan competent de l'Ajuntament s'establiran les quanties 
màximes d'ajut per a cadascuna de les modalitats de prestacions econòmiques 
recollides en l'article 2 del present reglament. 
 
Aquesta resolució determinarà de forma anual la quantia i temporalitat d'aquestes 
segons les diverses tipologies d'unitats familiars de convivència.  
 
9.2. Les prestacions econòmiques amb quantia fixa són les següents:  
 
a) Prestacions econòmiques per despeses en alimentació, roba i calçat, i les 
necessitats bàsiques de subsistència.  
 
b) Beques de llibres i material escolar. 
 
9.3. La resta de modalitats de prestacions econòmiques locals regulades a l'article 2 
del present reglament tindran una quantia variable sempre que es concedeixin de 
forma directa. 
 
9.4. L'import de les prestacions econòmiques de quantia variable restarà determinat al 
resultat del procés de valoració. L'import del finançament municipal serà un 
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percentatge sobre l'import sol·licitat sempre i quan sigui inferior a la quantia màxima 
determinada per a cada modalitat de prestació. En cas contrari el percentatge 
s'establirà en funció a l'esmentada quantia màxima. 
 
9.5. En cas d'extrema i severa necessitat l'import sol·licitat serà íntegrament finançat 
per part de la Corporació. 
9.6. La forma d'acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per 
qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació 
material i econòmica. 
 
9.7. La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques 
d'aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de 
4,5 vegades de l'import mensual de l'IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en 
l'expedient, es podrà superar l'esmentada quantia per necessitats socials justificades i 
excepcionals. 
 
9.8. L'import de les prestacions concedides en cap cas podrà, de forma aïllada o en 
concurrència amb altres subvencions o ajudes superar el cost de l'activitat 
subvencionada. 
 
9.9. En tractar-se d'un dret discrecional, i no revisable per part de la persona 
perceptora, l'Ajuntament podrà revisar l'augment o disminució de les quanties màximes 
dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials. 
 
CAPÍTOL 4. ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ 
 
Article 10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor 
 
10.1. Els procediments per a la concessió o denegació d'una prestació econòmica 
prevista en el present Reglament s'endegaran d'ofici o a instància de la persona 
beneficiaria. 
 
10.2. Per l'atorgament d'una prestació econòmica es seguirà o bé el procediment 
ordinari o bé el d'urgència, d'acord amb el que s'estableix en els articles següents. 
 
10.3. L'òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació de les 
prestacions sol·licitades és l'Alcaldia-Presidència que podrà delegar aquesta facultat 
en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/a, tinent d'alcalde, de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
10.4. La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament duran a terme la gestió 
administrativa de les prestacions. 
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Article 11. Inici del procediment a instància de la persona beneficiaria 
 
11.1. La sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada a 
l'article següent, es presentarà als serveis socials per la seva tramitació, o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la LRJAP- PAC. 
 
11.2. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb 
excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de 
concurrència. 
 
11.3. Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l'any 
de presentació de la sol·licitud es tindran per vigents en la convocatòria següent, 
sempre que s'acrediti el compliment dels requisits 
 
11.4. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o 
documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils 
esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que 
si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició. 
11.5. La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, pel 
seu representant legal.  
 
11.6. La presentació de sol·licitud implica l'acceptació de la totalitat de la regulació 
descrita en el present reglament. 
 
11.7. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici del 
professional tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social existeixi una 
situació que requereixi una atenció d'urgència. 
 
11.8. En el cas que la prestació a concedir sigui part d'un pla d'actuació integral 
desenvolupat pels serveis socials bàsics, la inacció del procediment podrà ser d'ofici 
per part dels professionals, sent necessària en qualsevol cas la documentació 
relacionada a l'article següent. 
 
Article 12. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud 
 
12.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i 
es reclamarà, en cada cas, la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social 
d'una forma fidedigna. 
12.2. En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant 
o de la unitat familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a altres serveis 
municipals o altres administracions segons ho disposa l'article 6.2, lletra b, de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
12.3. El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació 
exigida, una autorització per a què l'Ajuntament obtingui de forma electrònica les 
dades requerides en el curs d'aquest procediment. Aquesta autorització, que es 
realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la 
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presentació d'una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l'ens 
emissor d'aquestes. 
 
 
 
12.4. Documentació general necessària per a tramitar qualsevol tipus de prestació: 
 
a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada. 
 
b) Document d'identificació del sol·licitant. 
 
c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 
 
c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres 
de la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada 
tipus d'ajut. 
 
c.2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada 
d'ingressos de la unitat familiar. 
 
c.3. Declaració responsable en la que es faci constar: 
 
- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d'altre organisme, públic 
o privat. En cas contrari, haurà 
d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes. 
 
-Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en aquest 
Reglament i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes 
pendents de justificar i la causa que ho motiva. 
 
- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els 
que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les 
seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta, indiqui l'existència 
de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En 
cas contrari, indicar quins. 
c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui 
ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic 
de referència dels equips bàsics d'atenció social. 
 
12.5. Documentació Específica: Per a l'accés a determinades modalitats de 
prestacions econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, 
la documentació específica que correspongui per a determinar el compliment dels 
requisits i l'import de la sol·licitud. 
 
12.6. En el cas que es prevegi un pagament per transferència, document de 
domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries. 
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12.7. Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant, 
aquesta sol·licitud haurà de ser signada pel/per la representant legal, i s'haurà 
d'acompanyar de la següent documentació: 
a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal. 
b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona 
sol·licitant. 
 
12.8. Els equips bàsics d'atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, 
o aclariments que es considerin necessaris per a resoldre la sol·licitud. 
 
12.9. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l'expedient de la 
persona o la unitat familiar. 
 
12.10. En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de 
vulnerabilitat social o bé incoades per actuació professional, no constitueix una 
obligació expressa ni excloent de la validesa de l'expedient administratiu, la 
formalització de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a l'informe social del 
personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social. 
 
Article 13. Tramitació per procediment ordinari 
 
13.1. El departament de Benestar Social és responsable de la tramitació de les 
prestacions previstes al present Reglament. El personal tècnic dels serveis socials 
bàsics s'encarregarà de rebre, valorar i formular la proposta de resolució de les 
sol·licituds rebudes o tramitades d'ofici. 
 
13.2. El professional de referència podrà incoar d'ofici, i no necessàriament a instància 
de part, la tramitació d'una prestació d'urgència sense necessitat de la presència física 
a l'expedient de la sol·licitud en el casos que la situació de necessitat justifiqui aquesta 
modalitat d'intervenció. 
 
13.3. En el procés de tramitació i pel que fa referència als terminis, esmena d'errors i 
tràmits s'aplicarà allò previst a la LRJAP-PAC. 
 
13.4. Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per 
percebre l'ajuda sol·licitada, s'especificarà la finalitat i la quantia d'aquesta, i es 
realitzarà la proposta de resolució favorable o desfavorable a la seva concessió. 
 
13.5. Una vegada completat l'expedient, s'emetrà el corresponent informe social per 
part dels equips bàsics d'atenció social en el qual s'efectuarà un estudi i valoració de la 
petició i de la situació personal i/o familiar de la persona sol·licitant als efectes 
d'efectuar-ne, si fos necessari, el corresponent historial social i/o familiar i el disseny 
de la intervenció social personalitzada que sigui necessària. 
 
13.6. L'informe del personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social és 
preceptiu i el termini per evacuar-lo és de 10 dies. 
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13.7. En cas que sigui necessari per a una valoració més complerta i aclaridora de la 
situació, les sol·licituds poden ser tractades pel personal de referència, supervisió o 
comandament dels equips bàsics d'atenció social. 
 
13.8. El professional que genera l'informe que motiva l'atorgament vetllarà per la 
correcta aplicació de la prestació, incorporant a l'expedient els justificants, 
acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de 
justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a partir del 
seu abonament efectiu. 
 
13.9. En el cas que en el procés de valoració que motiva la proposta de resolució de 
l'expedient es valorin altres fets i al·legacions que la documentació i proves 
presentades per la persona sol·licitant, es seguirà el tràmit d'audiència que estableix  
la legislació vigent. 
 
13.10. El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i informe 
tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades per la 
persona interessada, i aprovarà, si s'escau, l'ajuda. 
 
13.11. L'equip bàsic d'atenció social podrà disposar que es portin a terme les 
actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part 
de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments 
i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució. 
 
13.12. Igualment, dins del període d'instrucció, es portaran a terme les entrevistes 
individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites 
domiciliàries. 
13.13. En el present reglament les visites a domicili es conceptuen tant com activitats 
de comprovació com d'intervenció social als efectes de pal·liar les situacions de 
pobresa i exclusió mitjançant l'atorgament d'ajuts econòmics però, també, mitjançant 
les intervencions socials en infància, educació, sanitària, d'habitatge i de tots aquells 
extrems que contribueixen a pal·liar les situacions de vulnerabilitat social. 
 
13.14. Un cop incoat i instruït l'expedient, així com examinada la documentació 
aportada, el servei o àrea de serveis socials municipal emetrà una proposta de 
resolució sobre la procedència d'atorgar o denegar la prestació. 
 
13.15. Per qualsevol incidència que es pugui presentar s'acordarà el que es consideri 
més ajustat al present reglament i prèvia audiència per un termini no menor de 10 dies 
a la persona interessada. 
 
13.16. L'Ajuntament és competent per la interpretació de les qüestions que pugui 
suscitar l'aplicació d'aquest reglament. 
 
Article 14. Resolució del procediment ordinari 
 
14.1. La resolució serà emesa per l'òrgan competent de l'Ajuntament previ informe 
favorable de fiscalització de la despesa pel Departament / Àrea d'Intervenció de fons. 
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14.2. La quantia, finalitat i forma de pagament de les prestacions concedides seran les 
que determini la resolució on s'indicaran també les obligacions o compromisos dels 
beneficiaris, els recursos que es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el 
cobrament de la prestació. Si en el termini de tres mesos no s'haguessin acomplert  
les condicions establertes es revocarà l'ajuda. 
 
14.3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà d'un mes a comptar de 
la data en què la sol·licitud de l'ajut hagi tingut entrada a l'Ajuntament, amb excepció 
d'aquells ajuts que siguin objecte d'una convocatòria de concurrència específica. 
 
Article 15. Procediment d'urgència 
 
15.1. Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i extraordinàriament urgent de la 
situació de necessitat ho requereixi, el procediment administratiu es tramitarà de forma 
urgent sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del 
compliment dels requisits fixats en la present normativa i de les garanties 
procedimentals que emparen a la ciutadania. En tot cas, i excepte raons de força 
major degudament justificades, serà imprescindible l'informe social que acrediti 
l'efectiva situació d'emergència i la proposta de resolució. 
 
15.2. Detectada la situació urgent de necessitat el personal tècnic de referència dels 
equips bàsics d'atenció social emetrà un informe- proposta d'atorgament de l'ajut 
esmentant la seva quantia. 
 
15.3. El/ la cap d'àrea Regidor/a donarà la conformitat a l'informe- proposta de 
concessió de la prestació. La concessió de la prestació econòmica s'efectuarà 
mitjançant resolució en el termini màxim de 4 dies hàbils sense més exigència que la 
documentació que sigui indispensable per la tramitació de la concessió i a la vista de 
l'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social. L'informe avaluarà la situació de 
necessitat i es recollirà el caràcter prioritari i urgent de la mateixa. Seguidament es 
procedirà a l'abonament de la prestació econòmica de conformitat amb el que 
s'estableix a l'article 21 del present reglament. 
 
15.4. Amb posterioritat a la concessió de l'ajuda amb caràcter urgent es procedirà a 
completar l'expedient administratiu de concessió i s'adoptaran totes les mesures que 
siguin necessàries per a garantir la seva finalitat i degut compliment. 
 
15.5. Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal o 
que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per a la 
concessió de la prestació econòmica s'iniciarà el corresponent procediment de 
revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajuda concedida. 
 
15.6. El personal tècnic de referència que hagi emès l'informe–proposta d'atorgament 
de la prestació econòmica haurà de vetllar per la correcta disposició dels fons lliurats i 
la seva estricta aplicació a la situació corresponent. A tal efecte haurà de procurar la 
documentació o informació justificativa de l'aplicació de la prestació a la seva finalitat i 
incorporar-ho a l'expedient corresponent. 
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15.7. Un cop efectuada l'esmentada comprovació el personal tècnic de referència 
signarà el document de justificació de l'aplicació de la prestació, el qual serà conformat 
pel superior que correspongui. Aquest document, en format de justificació feta per 
delegació de la Intervenció general, serà suficient als efectes de l'article 214.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Article 16. Resolució del procediment per silenci administratiu 
 
Transcorreguts els terminis establerts en ambdós procediments sense que s'hagi emès 
resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la sol·licitud s'entendrà com a 
desestimada per silenci administratiu. 
 
Article 17. Sobre la denegació 
 
17.1. Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que concorrin alguna de les 
següents circumstàncies: 
 
a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió. 
b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi. 
c) Dificultar el procés de valoració de la sol·licitud. 
d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la 
persona sol·licitant. 
e) Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica 
plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la 
problemàtica plantejada. 
f) Que no existeixi crèdit suficient per l'atenció de la sol·licitud. 
g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o 
revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions 
establertes en la seva concessió. 
h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclòs quan la 
persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió. 
i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les 
necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants 
legals o guardadors de fet. 
j) Que correspongui l'atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la 
prestació o per raó de residència a una altra administració pública. 
k) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels equips 
bàsics d'atenció social, suposin un incompliment de qualsevol norma aplicable. 
 
Article 18. Notificació a la part interessada 
 
18.1. La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada a la 
persona interessada en el domicili que, a efectes de notificació, figuri a l'expedient o a 
aquells centres i seccions de les entitats col·laboradores que procedeixi. 
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18.2. Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma 
expressa, de les condicions a complir per a fer efectiu el cobrament de la prestació. 
 
Article 19. Incoació dels procediments d'ofici 
 
De manera excepcional, els expedients podran ser incoats d'ofici, quan concorrin 
circumstàncies greus, extraordinàries o urgents que així ho aconsellin. La incoació 
d'ofici tindrà lloc per acord de l'òrgan competent per a la tramitació de l'expedient de 
concessió, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior, o bé per 
petició raonada d'altres òrgans. En el supòsit de tramitació d'un procediment iniciat 
d'ofici, el dia d'inici a efectes de còmput de terminis, serà el de la resolució a partir de 
la qual s'acorda la seva incoació. 
 
Article 20. Temporalitat i pròrroga de les prestacions 
 
20.1. Les prestacions regulades en el present reglament tenen caràcter voluntari, 
temporal i extraordinari. Les prestacions concedides en forma de pagament únic, pel 
període de temps màxim establert en aquesta normativa o per  la durada que es 
determini en la resolució de la seva concessió, no es prorrogaran de forma automàtica 
un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions de pagament 
periòdic podran ser renovades bé d'ofici o a instància de la part interessada si, segons 
informe del tècnic de referència, es valora que es mantenen les condicions i els 
requisits que justifiquen la seva concessió. 
 
20.2. Les prestacions atorgades amb concurrència tenen la durada prevista a la 
convocatòria o resolució de concessió. 
 
Article 21. Pagament de les prestacions econòmiques 
 
21.1. En el supòsit d'una resolució favorable, la corporació iniciarà els tràmits per al 
pagament envers la persona usuària mitjançant la fórmula de transferència bancària, 
de forma preferent. 
 
També es podrà contemplar la utilització de xecs, vals o efectiu. No obstant, en els 
supòsits en que sigui possible, i atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina 
l'ajuda, i als efectes de garantir el destí de la mateixa, el pagament es realitzarà 
directament al proveïdor del servei o subministrament què es tracti. 
 
El proveïdor de la prestació facturarà a aquest ajuntament, acreditant, prèviament, la 
satisfacció de l'ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiària. 
 
21.2. Les modalitats de pagament de les prestacions seran: 
 
a) De caixa a compte mitjançant lliurament dinerari o taló subscrit per l'administrador/a 
del fons i amb signatura de recepció de la persona interessada amb generació de 
l'expedient posterior al pagament. 
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b) A compte de la bestreta de caixa fixa mitjançant taló o transferència per part de 
l'administrador del fons i prèvia resolució de l'òrgan competent. 
 
c) Pagament prioritari d'urgència previ informe social i decret d'aprovació de la 
despesa. 
 
21.3. Ajuts gestionats indirectament. Les prestacions econòmiques podran fer-se 
efectives en favor de terceres persones físiques o jurídiques, sempre que les 
circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a una millor gestió del recurs. En 
aquests casos caldrà acreditar que la prestació ha estat destinada a la finalitat 
concreta que la motiva. Els serveis tècnics municipals indicaran, per altra banda, en la 
proposta de resolució aquesta circumstància amb el corresponen fonament.  
 
Procedimentalment aquesta modalitat de gestió de la prestació s'erigeix al present 
reglament com a excepcional i precisa que la tutela de la persona usuària l'ostenti la 
persona perceptora final de la prestació. 
 
Article 22. Seguiment de les prestacions econòmiques atorgades 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages efectuarà el seguiment que correspongui i 
comprovarà l'adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les 
prestacions econòmiques contemplades en aquest reglament, realitzant el 
corresponent informe que serà incorporat a l'expedient de la persona o unitat familiar 
de convivència destinatària de l'ajuda. 
 
Article 23. Control financer i justificació de la despesa 
 
23.1. La justificació de la despesa s'acreditarà, amb caràcter general, per les factures 
dels pagaments i despeses realitzats o mitjançant altres documents, de valor probatori 
equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i seran originals 
o còpies compulsades. 
 
23.2. Sens perjudici del que es disposa a l'apartat anterior, i davant de determinades 
situacions extremes que hauran de quedar perfectament definides i motivades en el 
corresponent expedient, no es requerirà la justificació de la despesa pels mitjans 
determinats amb caràcter general. 
 
23.3. Si les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de 
cofinançament haurà de fer-se constar el percentatge d'imputació corresponent a la 
prestació atorgada per l'Ajuntament. En els documents acreditatius es farà constar 
l'import concedit, quan aquest no coincideixi amb el total del justificant. 
23.4. La justificació s'haurà d'efectuar en el termini màxim de 3 mesos següents a la 
data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini establert s'iniciaran els 
tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així  mateix, la manca 
de justificació o la justificació incorrecta de l'ajuda rebuda pot ser motiu de denegació 
d'una altra ajuda posterior. 
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23.5. L'òrgan competent en la concessió de la prestació serà l'encarregat de 
comprovar l'efectiva justificació de la mateixa. 
 
23.6. En els supòsits de prestacions econòmiques tramitades pels procediment 
d'urgència i pel que fa a la justificació de la despesa i la correcta aplicació dels fons 
rebuts, s'aplicarà el que disposa a l'article 15 del present reglament en regular el citat 
procediment. 
 
CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES 
PRESTACIONS 
 
Article 24. Procediments de modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la 
prestació 
 
Els procediments de, modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la prestació 
atorgada podran iniciar-se d'ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es 
notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les possibles 
conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i notificar, i les 
conseqüències del silenci administratiu. 
 
Article 25. Sobre la modificació 
 
25.1. Amb posterioritat a la resolució d'atorgament, es podrà modificar, d'ofici o prèvia 
sol·licitud del beneficiari de la prestació econòmica, l'import de la prestació, sempre i 
quan hagin variat les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però persisteixi la 
necessitat de la prestació. També es podrà modificar la finalitat de la prestació a 
proposta del propi interessat o d'ofici, previ informe tècnic dels equips bàsics d'atenció 
social. En las modificacions tramitades d'ofici es donarà, en tot cas, audiència prèvia a 
la persona interessada, per un termini de 10 dies perquè pugui manifestar el que al 
seu dret convingui. 
 
25.2. L'Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que es 
produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació. 
 
25.3. La resolució que acordi la modificació s'haurà de dictar en el període de 3 mesos 
des que es va iniciar el procediment de modificació. 
 
Article 26. Suspensió cautelar de les prestacions 
 
26.1. Prèvia a la revocació o reintegrament de la prestació econòmica concedida, amb 
independència que s'hagi iniciat o no un procediment de revocació o reintegrament, bé 
d'ofici o a instància de part, es podrà procedir, per decisió motivada de l'òrgan 
competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s'haguessin 
detectat en una unitat de convivència indicis d'una situació que impliqui la pèrdua 
d'algun dels requisits exigits per el reconeixement o manteniment de la mateixa. 
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26.2. La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d'alguns 
dels requisits de la mateixa o per l'incompliment de les obligacions de la persona 
beneficiària recollides en aquest reglament. Serveixin com exemple els següents: 
 
a) Que la persona beneficiària titular superi el nivell de ingressos establerts i 
computats de conformitat amb aquest reglament. 
 
b) Que s'incompleixi el requeriment formulat per l'Ajuntament així com que la persona 
beneficiària obstrueixi o dificulti l'activitat de seguiment, comprovació o control de la 
permanència de la situació que va motivar la concessió de la prestació. 
 
c) Per incompliment de les condicions que, en el seu cas, s'haguessin acordat o 
establert en el moment de la concessió. 
 
d) Que es tingui constància de conductes de la persona beneficiària que, amb 
posterioritat al reconeixement de la prestació, agreugin de forma intencionada la seva 
situació de necessitat personal o la de la unitat de convivència. 
 
e) Si la persona beneficiària destinés l'import de la prestació econòmica, total o 
parcialment, a finalitats diferents d'aquelles per a les quals va ser atorgada.  
 
f) Per incompliment de qualsevol obligació derivada del que s'estableix en el present 
reglament. 
 
26.3. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin 
donat lloc a la mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos, transcorregut el 
qual es procedirà a l'extinció o revocació del dret a la prestació. 
 
Article 27. Sobre la revocació 
 
27.1. Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l'òrgan 
competent de l'Ajuntament, per alguna de las següents causes: 
 
a) En cas d'incompliment dels requisits per part de la persona de signe subjectiu 
(compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d'ofertes de treball i 
escolarització d'infants). Seran els equips bàsics d'atenció social qui determinaran en 
una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual incompliment 
d'aquests extrems. 
 
b) Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions 
imposades amb l'acceptació de la prestació. 
 
c) Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació preses per 
part del personal municipal de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir la 
persona sol·licitant els requisits per a la concessió. 
 
d) Que hagi transcorregut el termini de 3 mesos des de l'atorgament de l'ajut, sense 
que l'ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part interessada. 
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e) La utilització de l'ajuda per a finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida. 
f) Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva 
concessió. 
 
g) Per l'aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de 
continuar amb la prestació de l'ajuda. 
 
h) Per ser beneficiari simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, 
sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l'Ajuntament. 
 
i) La reiteració de les causes que motivaren la suspensió cautelar de la prestació, de 
conformitat amb el que s'estableix a l'apartat corresponent d'aquest reglament. 
 
j) Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els 
apartats anteriors. 
 
k) Canvi de domicili a un altre municipi. 
 
l) Mort de la persona beneficiària (Quan l'ajuda s'hagi concedit a una unitat familiar de 
convivència l'òrgan que concedeix valorarà si és pertinent o no la seva continuïtat). 
 
27.2. La revocació de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes 
per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos, la possibilitat de tramitar 
un expedient sancionador. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i 
personals concurrents, l'Ajuntament podrà establir formes de devolució fraccionada. 
 
27.3. L'acte de revocació, extinció o suspensió anirà precedit per un tràmit d'audiència, 
per un termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i 
presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
 
Article 28. Invalidesa de les resolucions de concessió de les prestacions 
 
28.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 
 
a) Les Indicades a l'art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
28.2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 
l'ordenament jurídic, i en especial, de les contingudes en el present Reglament de 
conformitat amb el que disposa l'article 63 de la Llei RJAPPAC. 
 
28.3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ajustarà al que disposen els article 102 i 
103 de la LRJAPPAC. 
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Article 29. Reintegrament 
 
29.1. Quan a conseqüència de la revocació, modificació o anul·lació de la prestació, 
l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el beneficiari estarà obligat a 
reintegrar l'excés. 
 
29.2. Així mateix també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut la 
prestació falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit 
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu a aconseguit amb la 
prestació; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i control financer i en els 
altres supòsits previstos en el present Reglament. 
 
29.3. El procediment de Reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan competent 
de l'Ajuntament, bé per iniciativa  pròpia, previ informe motivat dels Serveis Social de 
l'Ajuntament, bé per renúncia del beneficiari o a conseqüència de l'informe de control 
sobre l'execució de la prestació i ha d'indicar la causa que determini el seu inici, en el 
seu cas, les obligacions incomplertes pel beneficiari i l'import de la prestació afectat. 
 
29.4. La resolució a acordi el reintegrament de la prestació anirà precedit per un tràmit 
d'audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona afectada podrà 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
 
Article 30. Desistiment i renúncia 
 
30.1. La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret 
a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament. En el cas prestacions 
atorgades en procediment incoats d'ofici o en supòsits d'incapacitat per a realitzar la 
renuncia per part del sol·licitant, aquesta podrà ser complimentada pels tècnics dels 
serveis socials bàsics. 
 
30.2. L'Ajuntament dictarà resolució en la qual s'expressi la circumstància en que 
concorri amb indicació dels fet produïts i les normes aplicables. 
 
CAPÍTOL 6. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR 
 
Article 31. Infraccions 
 
31.1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de les prestacions 
econòmiques regulades pel present Reglament, la comissió per acció o omissió de les 
següents conductes: 
 
a) L'obtenció de prestacions econòmiques falsejant les condicions requerides per la 
seva concessió, o ocultant les que l'haguessin impedit o limitat. 
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b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les 
quals l'ajuda fou concedida, sempre que no s'hagi produït a la seva devolució sense 
previ requeriment. 
c) L'incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions assumides 
com a conseqüència de la concessió de l'ajuda. 
d) La falta de justificació de l'ús donat als fons rebuts, la justificació incompleta o 
inexacta i la justificació fora de termini. 
e) L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents 
equivalents. 
f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i/o 
comprovació per part de l'Ajuntament (s'inclouen dins d'aquest apartat les conductes o 
actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir aquestes actuacions per part de 
l'Ajuntament com són no aportar documentació, no facilitar l'examen dels documents, 
informes, antecedents, justificants o qualsevol altre document requerit a aquests 
efectes, no atendre els requeriments efectuats en aquest sentit per part de 
l'Ajuntament i les coaccions al personal de l'Ajuntament que realitzi aquestes 
actuacions). 
g) Incompliment de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi o millora en 
les circumstàncies que van propiciar la concessió de l'ajuda 
 
31.2. Les infraccions regulades en l'apartat anterior es classificaran en molt greus, 
greus i lleus. Seran molt greus aquelles en les que la persona responsable hagi 
realitzar una conducta dolosa. Es tipifiquen com a greus aquelles en què en la seva 
comissió o omissió per la persona responsable hagi estat culposa i seran lleus 
aquelles infraccions en què la persona responsable hagi observat una conducta 
negligent. 
 
31.3. Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o el seus 
representants. Es podrà exceptuar aquesta responsabilitat quan les conductes 
tipificades com a infracció siguin realitzades per persones sense capacitat d'obrar i en 
aquells supòsits en què concorri força major. 
 
Article 32. Sancions 
 
32.1. Per resolució de l'òrgan competent de l'Ajuntament, les infraccions 
administratives tipificades en aquest Reglament, es sancionaran: 
 
a) Les molt greus mitjançant multa de fins al triple de la quantitat indegudament 
obtinguda, aplicada o no justificada i fins a un límit de 3.000 EUR. 
Alternativament, es podrà imposar la pèrdua durant un termini de fins a tres anys de la 
possibilitat d'obtenir cap tipus prestació econòmica de l'Ajuntament de (nom de l'ens 
local). 
b) Les greus mitjançant multa fins a un límit de 1.500 EUR. 
Alternativament, es podrà imposar la pèrdua de la possibilitat d'obtenir cap tipus de 
prestació econòmica de l'Ajuntament (nom de l'ens local), duran el termini de dos anys. 
c) Les lleus mitjançant multa fins a un límit de 750 EUR. 
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32.2. La multa pecuniària serà independent de l'obligació de reintegrament de la 
quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 
 
 
Article 33. Prescripció 
 
Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus 
als sis mesos; les sancions imposades molt greus prescriuen als tres anys, les greus 
als dos anys i les lleus a l'any. 
 
Article 34. Règim d'incompatibilitats 
 
34.1. Amb caràcter general les prestacions econòmiques previstes en el present 
reglament no són incompatibles amb ajudes concedides per altres administracions, 
tenint, en tot cas, el caràcter de complementari d'aquestes, amb les següents 
excepcions: 
 
a) Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió 
de prestacions econòmiques amb el gaudiment gratuït de serveis que cobreixin les 
mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent 
naturalesa i atenguin aquesta finalitat. 
b) Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres entitats, que 
siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat. 
 
34.2. No podran atorgar-se prestacions econòmiques pel mateix concepte si aquestes 
han estat prèviament denegades per no reunir els requisits exigits per altres 
administracions o organismes públics. S'exceptua aquest requisit si l'ajuda concedida 
no resolgués la necessitat, podent, en aquest cas, complementar-se des de 
l'Ajuntament. També s'exceptuarà aquest requisit si les circumstàncies socials 
personals o de la unitat de convivència haguessin variat des de la finalització del 
procés de sol·licitud. 
 
34.3. No seran compatibles amb qualsevol tipus d'ingrés privat que pogués 
correspondre al beneficiari o un altre membre de la unitat de convivència familiar, per a 
la mateixa finalitat, excepte aquells casos excepcionals i justificats mitjançant els 
informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació socioeconòmica.  
 
34.4. S'exclouen les prestacions econòmiques per aquelles adquisicions efectuades i 
situacions de fet creades amb anterioritat a la petició d'ajuda (deutes) excepte en 
situació d'emergència social amb greus repercussions per la unitat de convivència. 
 
34.5. Tampoc es concediran ajuts destinats a l'amortització de deutes contrets amb 
aquesta o altres administracions públiques, ni per a l'abonament de serveis prestats 
per aquestes o que podrien ser-ho, excepte que concorrin en la persona sol·licitant 
circumstàncies excepcionals que ho facin aconsellable i necessari. 
 
34.6. Les prestacions econòmiques no podran atorgar-se per la prestació d'atenció 
sanitària no inclosa en el catàleg de prestacions del Sistema Públic de Salut. 
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Article 35. Règim fiscal i Dret Supletori 
 
35.1. Les prestacions econòmiques regulades en el present reglament queden 
sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament. 
35.2. Tot allò no previst en el present reglament es regularà segons la legislació 
específica, estatal, autonòmica o local, que hi sigui d'aplicació i, en el seu defecte, 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i la LGS, pel que fa als criteris 
d'atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa i, pel que fa 
al procediment administratiu, per la LRJAP-PAC. 
 
Article 36. Tractament de dades personals i confidencialitat de les prestacions 
econòmiques concedides 
 
36.1. Amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda la part interessada dóna el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i 
familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient. 
 
36.2. Així mateix i d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les 
dades d'aquest caràcter subministrades per la part de la persona interessada, així com 
les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del 
corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part l'Ajuntament 
per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de 
seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i 
cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable 
del tractament que és el propi Ajuntament. 
 
36.3. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en 
aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i 
familiars facilitades, essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals 
han estat facilitades i dins del marc establert per LOPD. 
 
36.4. No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió directa de les 
prestacions econòmiques. En els casos en que aquestes s'atorguin mitjançant 
procediment de pública concurrència, es realitzaran les accions i mesures necessàries 
per a que la publicació garanteixi els drets recollits en la LOPD. 
 
Article 37. Recursos 
 
37.1. En compliment del que disposa l'article 89.3 de la LRJAP-PAC, en relació amb el 
que estableixen els articles 116 i 117 del mateix text legal, i l'article 8 de la llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l'acord de 
concessió, que es definitiu en via administrativa, es pot interposar, alternativament, 
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant de l'òrgan que ha dictat la 
resolució o bé, directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
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administratiu que correspongui en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent 
al de la notificació o publicació de l'acte exprés que posa fi a la via administrativa. 
37.2. Així mateix, les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, qualsevol  
altre recurs que estimin procedent. 
 
DISPOSICIONS 
 
Disposició addicional: Als efectes previstos en el present reglament, el concepte rentes 
i ingressos del present reglament contempla rendes del treball, de l'activitat 
econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres font d'ingressos o 
recursos patrimonials. 
 
Disposició transitòria: Les sol·licituds de prestacions econòmiques que es trobin en 
tràmit en la data d'entrada en vigor del present reglament, els hi serà d'aplicació el que 
es disposa en el mateix, en tot allò que els sigui favorable. 
 
Disposició derogatòria: Resten derogades totes les normes municipals en vigor que 
regulin les mateixes prestacions que són objecte d'aquest reglament, i específicament 
bases generals d’ajudes a infants escolaritzats a la llar municipal d’infants que es 
trobin en situacions socioecòmiques desafavorides, aprovades pel Ple de la 
corporació, en sessió celebrada el 13  de setembre de 2006 i les bases per 
l’atorgament d’ajuts econòmiques d’urgència social per a famílies del municipi que es 
trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades pel ple en sessió 7 d’abril de 
2009.  
Disposició final: Una vegada el reglament quedi aprovat de forma definitiva pel Ple de 
la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
ANNEX 1 

 
Situació econòmica de la unitat de convivència 
 
L'any 2016 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a 
tenir dret a ajuda seran els següents: 
 
(l'Ajuntament que ha d'actualitzar aquest Annex a últim any disponible) 
 

Composició unitat convivència  Renda disponible màxima 
mensual 2016 

Un membre         569,12 EUR 

Dos membres        739,86 EUR 

Tres membres                      910,59 EUR 

Quatre membres        1.081,33 EUR 

Cinc membres        1.252,06 EUR 

 Sis membres            1.422,80 EUR 
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Els ingressos nets de la unitat familiar de convivència s'obtenen de la suma dels 
ingressos, relacionats a l'article 8.4 apartat a. (obtinguts en els darrers 3 mesos i 
ajustats a nivell mensual). Per a calcular la renda disponible cal restar al ingressos les 
despeses d'habitatge amb els límits regulats a l'article 8.4. 
A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació 
consignada a la taula següent: 

 
Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda 

disponible 

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons 
tipologia de la unitat de convivència. 

7 punts 

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics 
segons tipologia de la unitat de convivència. 

5 punts 

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics 
segons tipologia de la unitat de convivència 

3 punts 

 
 
 
ANNEX 2. 

Ítems per a realitzar la valoració social (3 punts sobre 10): 
 
Primer bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat (1,5 punts). 
 
Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal. 
 
Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions 
d'accessibilitat, habitabilitat o equipament. 
 
Segon bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat (0,75 punts). 
 
Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d'atur, 
un membre en situació d'atur de llarga durada). 
 
Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres 
(elevat cost econòmic, situació terminal, etc.). 
 
Tercer bloc. Situacions i/o problemàtiques de menor risc (0,35).  
 
Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat 
(monoparentals, persones soles, gent gran, etc.). 
 
Existència de membre/s amb problemes de salut. 
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Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental. 
 
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials. 
 
Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits 
convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.). 
 
Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de 
l'existència d'altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, addiccions, 
empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.). 
 
Puntuació discrecional. 
 
Es valoren de forma excepcional discrecional aspectes com el compliment del pla de 
treball, la recerca activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació entre -
3 a 3 punts). 
 
El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions 
llistades en el quadre, d'acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la 
sol·licitant de la prestació econòmica. 
Barem de les prestacions, cofinançament i quantia màxima de les prestacions. 
 
Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d'import variable en les 
que l'Ajuntament finança una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament d'una part 
del seu cost, seran baremades i puntuades segons el resultat de la suma entre la 
valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts). 
 
El percentatge de cofinançament per part de l'Ajuntament es determinarà segons la 
següent taula: 
 

De 3 a 4,5 punts   30% 

De 4,6 a 6,5 punts    50% 

De 6,6 a 8,5 punts    75% 

Superior a 8,5 punts    95% 

 
 
 
ANNEX 3 .Quanties màximes de les ajudes urgents i bàsiques de subsistència i 
per prevenir, pal.liar i evitar situacions d’exclusió i risc social 
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URGENTS I BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA 
 

 
e) Alimentació i necessitats bàsiques de 

subsistència 

1 persona 90€/mes 
2 persones 100€/mes 
3 persones 110€/mes 
4 persones 120€/mes 
5 i més persones 125€/mes. 
Fins un màxim de 3 mesos/any. 
 

 
f) Subministraments 

 

 
500€/any 

 
g) Pèrdua temporal de l’habitatge o permanent 

 

 
30€/persona/dia 

 
h) Prestacions 

 
A concretar depenent de la 
situació. 

 
PREVENIR, PAL.LIAR I EVITAR SITUACIONS D’EXCLUSIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL 
 

 
a.1) Condicionament habitatge i eliminació barreres 
arquitectòniques 
 

 
800€/any 

 
a.2) Despeses de lloguer 
 

 
1800€/any 

 
a.3) Accés a l’habitatge 
 

 
1200€/any 

 
a.4) Neteja de xoc 
 

 
1500€/any 

 
b.1) Enterrament beneficència  
 

 
Acord amb la funerària 

 
 
b.2) Trasllat 
 

 
 
300€/any 

c.1) Medicaments 
 

50€/mes màxim 6 mesos 

 
c.2) Ajudes tècniques 
 

 
400€/any 
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c.3) Odontòleg 
       Oftalmòleg 
       Pròtesis i ortopèdia 
 

 
300€/any 
180€/any 
400€/any 

 
c.4) Prestacions per despeses de tractaments 
terapèutics segons prescripció mèdica 
 

 
300€/any 

 
d.1) Transport per activitats de formació o activació en el 
mercat de treball 
 

 
150€/any 

 
d.2) Prestació per desplaçaments per rebre atenció 
sanitària 
 

 
150€/any 

 
e.1) Escolarització educació infantil dels 0 a 3 anys 
 

 
1800€/any 

 
e.2) Material i llibres 
 

 
80€ Primària 
150€ secundària 
 

 
e.3) Prestacions pel transport escolar 
 

 
150€/any 
 

 
e.4) Menjador escolar. Complementari a la beca Consell 
Comarcal del Bages 

 
200€/any 

 
e.5) Activitats socioeducativa (extraescolars) 
 

 
250€/any 

 
e.6) Sortides i colònies escolars 
 

 
150€/any 

 
e.7) Prestacions pel menjador de l’escola bressol 
 

 
200€/any 

 
f.1) Integració sociolaboral 
 

 
150€/any 

 
f.2) Demores de quotes a la seguretat social 
 

Màxim tres quotes 
d’autònoms. Quota 
mínima d’autònoms. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde respon oralment les preguntes següents: 
 

19. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre l’any Ramon Casas 
 
En el darrer ple celebrat el mes de juliol, el GM ERC va presentar al ple una moció en 
referència a l'Any Ramon Casas, demanant l'adhesió de manera més significativa i 
evident a aquesta celebració donat que a hores de llavors el poble de Sant Fruitós no 
constava per enlloc dins els actes de  l'any commemoratiu, tot i haver estat Sant 
Fruitós lloc de residència durant molts anys del pintor Ramon Casas.  
 

Dita moció va ser secundada pel grup municipal de CIU, no per GfP ni PSC, que hi 
varen votar en contra, amb l'argument que ja s'hi estava treballant, i convidant-nos a 
participar de forma activa en el procés. 
 
Tot i que els nostres arguments varen ser tan clars com els de donar més pes a la 
feina que deien que ja es feia, en cas d'haver-hi una moció votada per unanimitat per 
tot el ple, van preferir votar en contra (encara no ho hem entès). 
 
Des de llavors, i ja en fa dos mesos, no hem rebut cap convocatòria a cap reunió ni 
sessió de treball al respecte ni se'ns ha informat de cap més gestió que s'hagi dut a 
terme. 
 
Per tot això referit, el GM ERC Sant Fruitós formula al ple la següent pregunta: 
 

- En quin punt concret es troben les gestions referents a la inclusió de Sant 
Fruitós dins dels actes de l'Any Ramon Casas? 

 
 
 



  

  
 
 
 
        AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 (BARCELONA)  

 

 
Pàgina 137 de 139 

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

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  

 
 
 

20. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre l’esplai d’avis 
 
Entre els mesos de juliol i agost, ens consta que l'esplai dels avis ha estat diverses 
setmanes tancat. 
 
Tenint en compte  
- que l'estiu és moment de molta calor, i de risc especial per a la gent gran;  
- que l'esplai dels avis pot esdevenir un punt de frescor per molts d'ells,  
- que és un espai de visibilitat per a persones en risc,  
- que és un espai de companyia a persones que estan soles, i que a l'estiu aquesta 
funció pot ser encara més important, ja que alguns avis es troben que les seves 
famílies marxen de vacances. 
- que l'esplai dels avis és un servei municipal. 
- que l'estiu és cada any de 21 de juny a 21 de setembre. 
- que els qui treballen periòdicament a l'esplai dels avis tenen, evidentment més que 
merescut, un període vacacional. 
 
Per tot això, el GM ERC Sant Fruitós formula la següent pregunta: 
 

- Hagués estat possible preveure personal que substituís l'habitual de manera 
que els avis no s'haguessin trobat sense disposar del gaudi de l'Esplai? 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  
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21. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre la bassa d’incendis 
 
Arran de l'incendi succeït a Sant Feliu Sasserra el proppassat 18 de juliol de 2016, on 
dos hidroavions varen desplaçar-se fins a l'aeròdrom d'Òdena per tal de carregar 
d'aigua, en comptes d’emprar la bassa d'aigua de l'aeròdrom situat al nostre municipi.  
Tenint en compte: 
 

- Que en una de les reunions de la comissió de l’aeròdrom es va dir que un dels 
avantatges de tenir aquesta instal·lació seria que tindrien un hidrant o bé una 
bassa d'aigua per a aquestes emergències. 

 
- Que pel que fins ara hem pogut saber, l’empresa gestora de l’aeròdrom va 

sol·licitar permís per construir una bassa d’aigua i no pas una piscina. 
 

- Que hem pogut veure personalment i en publicacions diverses gent banyant-se 
en una piscina. 
 

- Que davant d’un incendi, cada minut més de desplaçament dels mitjans 
compta. 

 

Per tot això, el GM ERC Sant Fruitós formula la següent pregunta: 
 

- Quins mecanismes de control s’han dut a terme per tal de comprovar la certesa 

de l’ús de la bassa d’aigua i el perquè de la no utilització en el moment de 

l’incendi de Sant Feliu Sasserra? 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:07 hores del dia 15 DE SETEMBRE DE 2016 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
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 transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
	barcode127: 
	barcode128: 
	barcode129: 
	barcode130: 
	barcode131: 
	barcode132: 
	barcode133: 
	barcode134: 
	barcode135: 
	barcode136: 
	barcode137: 
	barcode138: 
	barcode139: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2017-03-29T08:21:50+0200
	Sant Fruitós de Bages
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros
	Ho accepto




