JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
Ple municipal celebrat el dia 11 d’octubre de 2017, que es publica conjuntament amb
el registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 13/2017 ( 1213.03.013 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
11/10/2017

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
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 :
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Al saló de Plens de la Casa
Consistorial essent les 18:00
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. AlcaldePresident, Sr. Joan Carles Batanés
Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència
del regidors/es, el Sr. AlcaldePresident, declara oberta la sessió,
procedint-se
acte
seguit
a
considerar
els
assumptes,
conforme a l’ordre del dia
inicialment fixat.
Els regidors i regidores David
Uró Vilanova, Narcís Lupón Sala
i
Àdria
Mazcuñán
Claret
s’incorporen
a
la
sessió,
respectivament, als punts 2, 3 i 5
de l’ordre del dia.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 22/06/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple: 21
de setembre (ordinària) i 29 de
setembre (extraordinària) de
2017
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de
la Junta de Govern les
següents sessions: 12 i 18 de
setembre (ordinàries) de 2017
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
5. Modificació del Reglament de
Participació Ciutadana
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Resolució del recurs de
reposició de la revisió de preus
del contracte del servei públic
de residus municipals i neteja
viària
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
PRECS I PREGUNTES

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

1068/2017
1261/2017

3

26/2017

3

1116/2017
1184/2017

9

00:20:20

No consten

9
-

00:38:50

200/2016

10

00:47:09

215/2013

19

00:02:00

00:02:50

00:58:55
No consten
No consten

-
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ASSUMPTES

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 21 de setembre
(ordinària) i 29 de setembre (extraordinària) de 2017 (exp. 1068/2017 i
1261/2017)
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària de 21 de setembre i deixar per al proper ple l’aprovació de l’acta
corresponent a la sessió extraordinària de 29 de setembre de 2017.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2017-1074

12/09/2017

1070/2016

2017-1075

12/09/2017

1179/2017

2017-1076

12/09/2017

1056/2017

2017-1077

12/09/2017

639/2016

2017-10781

13/09/2017

75/2017

2017-1079

13/09/2017

1646/2015

2017-10802

13/09/2017

872/2017

2017-1081

14/09/2017

1184/2017

2017-1082

14/09/2017

1186/2017

Aprovació de la sol·licitud de pròrroga
d’una actuació subvencionada en el marc
del Programa complementari de millora de
camins municipals, (arranjament d’un tram
del camí fondo codi XGL 16/X/230265)
Nomenament interí per programa d’una
educadora llar d'infants
Llista
admesos/es
i
exclosos/es,
composició del tribunal i data proves
procés borsa administratius/ves
Decret 4rt termini justificació ajuts servei
menjador 50%, curs 2016-2017.
Aprovació del reconeixement d’obligacions
i ordenació del pagament corresponents
als lloguers que ocupen diferents serveis
municipals (SETEMBRE/2017)
Concessió de l’ampliació del termini
d’audiència per presentar al·legacions a la
proposta de resolució aprovada per Decret
d’alcaldia núm. 2017-1007 de 16 d’agost.
Contractació d’una segona proposta
tècnica d’execució relativa l’actuació de
restauració del camí de Sant Benet de
Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 18 de
setembre de 2017
Aprovació línies fonamentals pressupost

1

El decret esta firmat electrònicament per l’alcalde, però en els firmants hi consta el regidor Xavier
Racero Esquius. Decret nul.
2
No consta en el decret quin departament l’emet, ni a quin procediment fa referència.
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera
sessió plenària (exp. 26/2017)

14/09/2017

1185/2017

2017-1084

14/09/2017

371/2017

2017-1085

14/09/2017

1161/2016

2017-1086

14/09/2017

181/2017

2017-1087

14/09/2017

1174/2017

2017-1088

14/09/2017

1157/2017

2017-1089

15/09/2017

1719/2016

2017-1090

15/09/2017

1146/2017

2017-1091

18/09/2017

1191/2017

2017-10923

18/09/2017

1068/2017

2017-1093

18/09/2017

1068/2017

2017-1094

19/09/2017

1418/2016

2017-1095

19/09/2017

340/2017

2017-1096

20/09/2017

1702/2016

Aprovació, factura i certificació núm. 1 de

3

El decret esta firmat electrònicament pel secretari, però hi apareix com a firmant el vicesecretari.
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2017-1083

2018
Aprovació de la modificació del pressupost
municipal número 25/2017, de generació
de crèdit per nous ingressos
Atorgament llicència d'obres per a
construir un altell en nau industrial
Sobre l’aprovació de la certificació número
2 i de la factura 917020 i de la despesa
corresponent a l’increment d’amidaments
del
contracte
menor
d’obres
de
pavimentació del Camí Torrent Fonteta i
actuacions al camí de les Brucardes.
Llistat per el cobrament del servei
d'atenció domiciliària corresponent al mes
d'agost
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants
corresponent al mes de setembre 2017
Decret de tarifa reduïda quota mensual
Llar infants curs 2017-18.
Llistat per el cobrament del servei de
teleassistència mes de setembre
Aprovació de factures relació O/2017/163
Resolució de mutu acord del contracte de
serveis pel suport extern de l’elaboració
del Pla Local de Joventut.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple
de l'ajuntament a celebrar el dia 21 de
setembre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple
municipal pel dia 21 de setembre de 2017
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1
del contracte de les obres contingudes en
el document tècnic anomenat “reordenació
dels sentits de circulació i senyalització
viària del barri de Pineda de Bages
Decret del regidor de serveis econòmics
de la bestreta de caixa fixa Alcaldia i
Tresoreria des del 18 de juliol al 12 de
setembre 2017

21/09/2017

1087/2017

2017-1098

21/09/2017

1108/2017

2017-1099

21/09/2017

1084/2017

2017-1100

21/09/2017

1200/2017

2017-1101

21/09/2017

1085/2017

2017-1102

21/09/2017

715/2016

2017-1103

21/09/2017

1161/2016

2017-1104

21/09/2017

1217/2017

2017-1105

22/09/2017

1089/2017

2017-1106

22/09/2017

1109/2017

2017-1107

22/09/2017

1198/2017

2017-1108
2017-1109
2017-1110
2017-1111
2017-1112
2017-1113
2017-1114

22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017

1203/2017
1204/2017
1205/2017
1206/2017
1207/2017
1208/2017
1209/2017

2017-1115

22/09/2017

1443/2015
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2017-1097

les obres pels treballs inclosos en la
memòria
tècnica
“actuacions
de
reparacions de diferents parcs infantils
existents
DECRET ALCALDIA, llicència urbanística
exp. 1087/2017
DECRET ALCALDIA, llicència urbanística
exp. 1108/2017
DECRET
ALCALDIA,
Llicència
urbanística, 1084/2017
Decret sobre l'atorgament d'una bestreta.
DECRET ALCALDIA, llicència urbanística,
exp. 1085/2017
Proposta d’imposició d’una penalitat a
l’empresa contractista dels serveis de
manteniment dels ascensors dels edificis
municipals i altres aparells elevadors de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Aprovació acta recepció obres
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents
a
l’expedient
núm.
1217/2017
de
la
RELACIÓ
DE
FACTURES O/2017/172
DECRET ALCALDIA, llicencia urbanística
exp. 1089/2017
DECRET
ALCALDIA
coneixement
comunicacio previa obres exp. 1109/2017
DECRET ALCALDIA, exp. 1198/2017
ocupació temporal via publica
Reconeixement trienni a una treballadora
Reconeixement trienni a una funcionària
Reconeixement trienni a una treballadora
Reconeixement trienni a una treballadora
Reconeixement trienni a una treballadora
Reconeixement trienni a una funcionària
Reconeixement trienni a una treballadora
Aprovació de la certificació d’obra núm. 7 i
la seva fra nº 373246, corresponent al
contracte
mixt
subministrament
de
tecnologia per a la millora energètica de
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei
de manteniment integral amb garantia
total.

1443/2015

2017-1117

22/09/2017

1368/2016

2017-1118

22/09/2017

1368/2016

2017-1119

25/09/2017

737/2016

2017-1120

25/09/2017

1392/2016

2017-1121

25/09/2017

1212/2017

2017-1122

25/09/2017

1180/2017

2017-1123

26/09/2017

29/2017

2017-1124

26/09/2017

29/2017

2017-1125

26/09/2017

1152/2017

2017-1126

26/09/2017

1088/2017

2017-1127

26/09/2017

1142/2017

2017-1128

27/09/2017

454/2017

2017-1129
2017-1130

27/09/2017
27/09/2017

1197/2017
1213/2017
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22/09/2017
2017-1116

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 i
la seva fra nº 372830, corresponent al
contracte
mixt
subministrament
de
tecnologia per a la millora energètica de
l’enllumenat públic i semàfors, i el servei
de manteniment integral amb garantia
total
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i
la seva factura, corresponent a les obres
contingudes en el projecte d’urbanització
de la plaça de la vila.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i
la seva factura, corresponent a les obres
contingudes en el projecte d’urbanització
de la plaça de la vila
Denegar l’ampliació del termini atorgat per
aportar documentació de l’activitat de
taller de manteniment i reparació de
vehicles.
Renúncia voluntària d’una administrativa
de contractació per nou nomenament
Nomenament interí per programa com
administrativa adscrita a serveis territorials
Aprovació conveni pràctiques de l'alumna
a la llar d'infants municipal
Aprovació de la certificació d’obra número
2 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata
fase
1
del
Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta
Aprovació de la certificació d’obra número
1 i la seva factura, corresponent a les
obres contemplades en el document
“Separata
fase
1
del
Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta
Decret sobre les gratificacions serveis
extraordinaris i hores extres mes d'Agost.
DECRET ALCALDIA exp. 1088/2017 llicència obra major.
Designació tutor pràctiques a un funcionari
interí
DECRET ALCALDIA exp 454/2017
llicència d’obra major
Nomenament interí per programa
Aprovació assistència a cursos varis per

27/09/2017

1222/2017

2017-1132

27/09/2017

1233/2017

2017-1133

28/09/2017

1259/2017

2017-1134

28/09/2017

1260/2017

2017-1135

28/09/2017

1261/2017

2017-1136

28/09/2017

1218/2017

2017-1137

28/09/2017

1227/2017

2017-1138

28/09/2017

973/2016

2017-1139

28/09/2017

891/2017

2017-1140

28/09/2017

1270/2017

2017-1141

28/09/2017

1728/2016

2017-1142

29/09/2017

1245/2017
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2017-1131

part de personal de l'Ajuntament
Aprovació devolució drets examen a varis
aspirants
Sol•licitud per l’adjudicació d’un habitatge
a Sant Fruitós de Bages de l’Agència de
l’habitatge de Catalunya, via mesa de
valoració per casos d’emergència social.
Convocatòria de sessió extraordinària de
la Junta de Govern Local pel dia 29 de
setembre de 2017
Convocatòria de sessió extraordinària de
la Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 29 de setembre
de 2017
Convocatòria de sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament pel dia 29 de
setembre de 2017
Nomenament interí per programa com
administrativa
adscrita
a
serveis
econòmics.
Decret aprovació de la despesa de la
nòmina corresponent al mes de Setembre
2017.
Aprovació
de
la
factura
17102,
corresponents
als
serveis
direcció
facultativa i coordinació de seguretat i
salut
en
fase
d’execució
del
subministrament de tecnologia per la
millora energètica de l’enllumenat públic i
semàfors.
Expedient
dels
treballs
de
subministrament
per
instal·lacions
d’enllumenat públic d’acord amb la
Memòria valorada per a la instal·lació de
columnes
i
legalització
de
les
instal·lacions d’enllumenat del polígon
industrial de Santa Anna
Sobre
aprovació
de
despesa,
reconeixement d’obligació i ordenació de
pagaments corresponents a l’expedient
núm.1270/2017
de
RELACIÓ
DE
FACTURES,
número
de
relació
O/2017/182
Deixar sense efectes una liquidació i
aprovar una nova liquidació.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 2 d'octubre

29/09/2017

1278/2017

2017-1144

29/09/2017

1277/2017

2017-1145

29/09/2017

1276/2017

2017-1146

29/09/2017

760/2017

2017-1147

29/09/2017

1266/2017

2017-1148

29/09/2017

1067/2017

2017-1149

29/09/2017

1219/2017

2017-1150

29/09/2017

975/2016

2017-1151

29/09/2017

1227/2017

017-1152

29/09/2017

1158/2016

2017-1153

02/10/2017

60/2017

2017-1154

02/10/2017

1082/2017

2017-1155

04/10/2017

964/2017

Sobre l’aprovació de la factura i
certificació núm. 1 referent a les obres
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2017-1143

de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 5 d'octubre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del
Territori pel dia 5 d'octubre de 2017
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i
Serveis Centrals pel dia 5 d'octubre de
2017
Sobre correcció d’errades material en el
Decret d’Alcaldia de data 26 de juliol de
2017, núm. 2017-0947.
Creació programa temporal administratiu
serveis econòmics fins finalització procés
selectiu
borsa
administratius/ves
i
nomenament interí per programa.
Finalització d’un nomenament interí com
administrativa
adscrita
a
serveis
econòmics per incorporació candidat/a
procés selectiu borsa administratius/ves
Nomenament d’un interí com administratiu
adscrit a Secretaria
Sobre aprovació de l’acta de recepció de
l’enderroc parcial de volum nord-oest i
actuacions prèvies a realitzar “Can
Xamal”.
Regularització nòmina mes de setembre
de 2017.
Aprovació de la certificació d’obra núm. 2;
la factura número 12075 corresponent de
les obres contingudes en el document
tècnic anomenat “Reordenació dels
carrers Jacint Verdaguer i Rius i Taulet.
Ampliació de vorera nord i vorera oest
Decret sobre els serveis mínims aturada
de país.
Prendre coneixement de la declaració
responsable d’obertura de l’activitat de
local social.

contingudes en la memòria “millora de
pavimentació de diferents aparcaments
municipals a Sant Fruitós de Bages
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: 12 i 18 de setembre (ordinàries) de 2017 (exp. 1116/2017 i
1184/2017)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

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

MOCIONS I PROPOSTES
No consten
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

5. Modificació del Reglament de Participació Ciutadana (exp. 200/2016)
Primer. Donada l’actual redacció de l’article 22 del Reglament de Participació
Ciutadana “Composició del Consell”, l’aprovació dels membres que componen el
Consell en cas de noves incorporacions o membres que es donin de baixa resulta
dificultosa.
Segon. Donada l’actual redacció del Títol V del Reglament de Participació Ciutadana
“Consells municipals d’obligada existència”, resulta incorrecta la denominació del
Consell Municipal d’Infants, atès que no es tracta d’un Consell compost per persones
menors d’edat sinó que la funció orgànica de dit Consell és tractar temes relacionats
amb la infància, per la qual cosa la seva denominació correcta seria “Consell municipal
d’Infància”.
Tercer. L’article 77 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveu, reconeix i
garanteix el dret de participació de tots els veïns i veïnes a participar en els assumptes
públics en els termes que reglamentàriament aprovi l’Ajuntament en Ple, en un
reglament de participació ciutadana.
Segon. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); 178 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58
a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.

No obstant l’anterior, es considera que en aquest cas pot dur a terme la funció de la
comissió d’estudi, la Comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals, donada la
concreta redacció tècnica i específica que ha de tenir aquest document, que s’annexa
ja a la present proposta.
Tercer. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
S’ACORDA :
Primer. Incoar expedient per aprovar la modificació del Reglament de Participació
Ciutadana, disposant que la Comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals
actuï com a Comissió d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la proposta de
Reglament que seguidament s’efectua, per tal de que sigui elevada al Ple.
Segon. Aprovar inicialment la proposta de modificació del reglament, amb el redactat
que a continuació s’expressa:
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Segons l’article 62 del ROAS , s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de
redactar el text de l'avantprojecte del reglament.

-

Article 22:
On diu:

“1) El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui.
2) La composició del Consell serà el que resulti de l’aprovació del Ple”
Ha de dir: “
1) El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui.
2) La composició del Consell estarà formada per representants dels grups
polítics del consistori, tècnics municipals, representants de les diferents
entitats representatives del Consell i ciutadans designats pels diferents
grups municipals que l’integren.
3) El tècnic municipal que formi part del Consell serà l’encarregat de garantir-ne
el funcionament, de facilitar els debats i de coordinar amb la resta d’espais
de participació.
4) Els representants dels grups municipals que integren cada Consell seran
designats pel Ple.
5) Per petició del President del Consell podran participar-hi ciutadans a títol
individual quan es consideri necessari.
6) Els nous membres d’entitats,
o de ciutadans designats pels grups
municipals, que s’incorporin o que es donin de baixa, s’aprovaran en el sí del
Consell i es donarà compte en el primer ple municipal del següent exercici.
7) Quan sigui adequat a les funcions del Consell, en podran ser membres
menors d’edat.
Títol V
On diu:
“b) Consell Municipal d’Infants”
Ha de dir:
“b) Consell Muncipal de la Infància”
TERCER. Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament de
Participació Ciutadana durant 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 seu electrònica 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.
QUART. Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període
d’informació pública, no en sorgeixen al·legacions.
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-

CINQUÈ. Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
modificació a:
-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes
Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes
Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada
modificació d’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ. Declarar que:



Aquest és un acte 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.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.





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

Annex. Text refós del reglament.
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Preàmbul
Aquest Reglament de Participació Ciutadana és l’expressió del compromís de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per millorar la qualitat de les decisions i accions
de govern mitjançant els mecanismes de participació ciutadana.
Per a la seva elaboració s’han tingut en compte les recomanacions de la Diputació de
Barcelona al 2015 [Marc Parés (coord.) et al: “Repensant la participació de la
ciutadania al món local”. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Igualtat i
Ciutadania,21. Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.
Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i participació Ciutadana. Barcelona, Març de
2015]. L’objecte del reglament és la regulació de les formes, els mitjans i els
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SETÈ. En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:

procediments d’informació i de participació de la ciutadania de Sant Fruitós de Bages,
individualment o col·lectivament, en els afers públics del municipi.
Amb aquest reglament l’Ajuntament persegueix diversos objectius:
 Fomentar la participació dels ciutadans.
 Garantir el dret a la informació.
 Comunicar-se fluidament amb la ciutadania.
 Fomentar el teixit associatiu.
 Incrementar la influència dels ciutadans, en la formació d’opinió i presa de
decisions d’assumptes de caire municipal.
L’evolució de les Tecnologies de la Informació (TIC), en especial en l’àmbit de la
mobilitat (dispositius mòbils), i la connexió individual i grupal (xarxes socials) són un
factor important a l’hora de modelar i dissenyar les accions.
La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya en el seu article 29.1, quan assenyala que:
«Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat
en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de
representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest
Estatut i les lleis.»
El text s’estructura en cinc títols, dedicats als drets de participació dels ciutadans, a les
entitats i als col·lectius ciutadans, als serveis municipals d’informació i comunicació,
als òrgans de participació i, finalment, a la participació en els òrgans de govern i de
gestió de l’Ajuntament.

Article 1. Dret a la participació
Totes les persones tenen dret a participar en els assumptes públics locals directament
o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de participació
establerts en aquest reglament.
Article 2. Dret a la informació
1) Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals, a
accedir als arxius públics municipals, i a utilitzar els mitjans d’informació general
que l’Ajuntament posi a disposició dels ciutadans.
2) L’Ajuntament garantirà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació
general per atendre les peticions que faci qualsevol persona. Queden excloses les
matèries establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de
protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat
ciutadana.
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Títol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes

Article 3. Dret de petició
Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en
matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions
municipals, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent
de la identitat del peticionari i l’objecte de la petició, i sense més limitacions que les
establertes per les lleis.
Article 4. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals, a través dels mitjans
legalment habilitats, i sense perjudici del seu dret a interposar els recursos
administratius o jurisdiccionals pertinents.

Article 6. Dret a la iniciativa popular
1) Els veïns i veïnes inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages tenen dret a
presentar propostes d’acords o d’actuacions, o projectes de reglaments, en
matèries que siguin de competència municipal.
2) El procediment per a l’exercici del dret d’iniciativa popular és el següent:
a) Les persones que promouen la iniciativa s’han de constituir en una comissió
promotora, que ha de redactar un esborrany de text o de proposta d’actuació.
b) La comissió promotora ha de recollir almenys la signatura de suport del 2%
dels habitants inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages, en un
document que ha de contenir el nom i cognoms, el domicili i el número del
document nacional d’identitat o equivalent, degudament signat per cada
ciutadà.
c) Una vegada presentada la iniciativa i verificada la concurrència de les
condicions que la permeten, la proposta ha de ser sotmesa a debat i votació
al ple municipal, previ dictàmen favorable de la comissió informativa
corresponent, sense perjudici que després sigui resolta per l’òrgan competent
en la matèria.
d) Hi haurà un informe del Secretari, i de l’Interventor en cas que de la iniciativa
es derivi contingut econòmic.
3) El termini per resoldre i notificar sobre la iniciativa serà de 45 dies naturals. Si la
iniciativa inclou una proposta de consulta popular local, s’haurà de tramitar
conforme el procediment corresponent.
Article 7. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple municipal
de caràcter ordinari un cop acabada la sessió, a l’apartat de preguntes.
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Article 5. Dret d’audiència
Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en
la realització de les actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim.
El dret d’audiència es troba regulat per la legislació vigent en matèria de procediment
administratiu.

Article 8. Dret a la consulta popular per via de referèndum
1) La consulta popular per via de referèndum és un instrument de participació directa
que serveix per determinar la voluntat dels electors sobre qüestions d’especial
significació, amb les garanties pròpies del procediment electoral.
2) Les consultes populars es regiran per allò que disposi la llei 4/2010 i la llei 10/2014
quan aquesta darrera no estigui suspesa o les normes que la substitueixin, sempre
amb coherència amb allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del regim Local.

Article 11. Dret a l’ús d’espais públics per exercir el dret de reunió
Totes les persones tenen dret a fer servir locals, equipaments i espais públics
municipals adequats per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els
derivats de les característiques de l’espai, els reglaments i les ordenances municipals,
segons la legislació orgànica en matèria de dret de reunió.
Article 12. Promoció efectiva dels drets de participació
1) L’Ajuntament promourà i facilitarà l’exercici efectiu dels drets de participació que es
regulen en aquest títol.
2) Els drets de participació, excepte el d’iniciativa popular i el de consulta popular per
via de referèndum, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès
legítim respecte a algun assumpte gestionat per l’Ajuntament.
3) L’Ajuntament farà el possible per fomentar l’associacionisme de les persones i dels
grups que es trobin amb més dificultats d’interlocució social.
Article 13. Garantia dels drets ciutadans
Els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut, a les lleis i en aquest reglament seran
objecte de protecció per part de l’Ajuntament, que exigirà les responsabilitats que
pertoquin al personal i autoritats municipal que no els respectin o vulnerin el seu
exercici.
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Article 9. Dret a la consulta popular no referendària
1) La consulta popular no referendària és un instrument de participació directa que
serveix per conèixer el parer de la població respecte d’un tema determinat, sense
les garanties pròpies del procediment electoral.
2) Pot ser objecte d’una consulta popular no referendària qualsevol afer de
competència municipal, d’abast local.
3) La consulta popular no referendària d’àmbit municipal, segons qui n’exerceix la
iniciativa, pot ésser de les modalitats següents:
a) D’iniciativa institucional, convocada pel govern municipal previ acord de la
majoria simple del Ple.
b) D’iniciativa popular, convocada per acord de la majoria simple del Ple a
instàncies del 2% dels habitants del municipi, mitjançant un document que ha
de contenir el nom i cognoms, el domicili, el número i fotocòpia del document
nacional d’identitat o equivalent, degudament signat per cada ciutadà.
Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions
Totes les persones tenen dret a què l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les
associacions per reforçar el teixit social i per la promoció d’iniciatives d’interès general.

Títol II. Drets i deures de participació de les entitats ciutadanes i els col·lectius
ciutadans
Article 14. Concepte d’entitat ciutadana
Als efectes d’aquest reglament, són entitats ciutadanes aquelles que estiguin
degudament donades d’alta en el registre municipal d’entitats i associacions de Sant
Fruitós de Bages.

Article 16. Deures de les entitats i dels col·lectius ciutadans
Les entitats i els col·lectius ciutadans tenen, en el marc d’aquest reglament, els deures
següents:
1) Deure d’assegurar un funcionament participatiu i democràtic.
2) Deure de col·laborar amb l’Ajuntament per aconseguir una millor participació i
implicació ciutadana en els assumptes d’interès col·lectiu.
3) Deure de promoure la convivència i el respecte entre les persones.
4) Deure de divulgació de tots els assumptes que esdevinguin de participació
ciutadana, consulta popular o referèndum.
5) Deure d’informar als membres de les entitats i col·lectius, sobre les convocatòries,
actes, o acords d’aquells processos de participació ciutadana en curs.
Article 17. Foment de la participació ciutadana
1) L’Ajuntament podrà elaborar, en col·laboració amb les associacions i entitats, un
programa de mesures per fomentar i millorar la participació dels ciutadans del
municipi, de caire genèric o puntual per cada consulta.
2) L’Ajuntament podrà fixar, en col·laboració amb les associacions i entitats, els
objectius i els efectes que es pretenen amb la participació, el termini necessari per
la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.
3) L’Ajuntament convidarà a les entitats a fi que puguin intervenir en la elaboració de
reglaments de forma participada en l’àmbit propi de cada entitat.
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Article 15. Concepte de col·lectiu ciutadà
1) Als efectes del present reglament, són col·lectius ciutadans les agrupacions de
persones físiques sense personalitat jurídica pròpia, que tenen una finalitat comú
d’actuació sense ànim de lucre, d’àmbit municipal i de caràcter temporal
predeterminat, per espai de temps o per assoliment d’objectius.
2) La seva finalitat no pot ser contrària a les lleis.
3) Per constituir-se com a col·lectiu ciutadà caldrà una declaració signada per les
persones que l’integren. A la declaració es manifestarà la voluntat de constituir-se
com a tal, assumint la coresponsabilitat individual sobre les actuacions del
col·lectiu, i es descriuran totes les finalitats del col·lectiu, siguin o no principals. Així
mateix, hauran de fer constar com a mínim les dades de tres persones majors
d’edat i residents al municipi, com a representants dels col·lectiu i a efectes de
comunicació amb l’Ajuntament.
4) Sens perjudici que totes les persones puguin exercir davant l’Ajuntament les
accions i drets previstos a l’ordenament jurídic, els col·lectius ciutadans
degudament constituïts tenen els mateixos drets que les entitats ciutadanes, dins
del marc de les seves finalitats i dins la seva temporalitat.

Títol III. Deures dels serveis municipals d’informació i comunicació
Article 18. Informació dels processos participatius municipals
1) L’Ajuntament informarà dels processos participatius municipals per facilitar la
intervenció de la ciutadania. La comunicació pública s’iniciarà en el moment en que
s’admeti a tràmit el procés participatiu.
2) La informació detallada caldrà que com a mínim estigui present en el web
municipal, en els taulers d’anuncis municipals, en les edicions de butlletins o
revistes municipals, i en les cartelleres d’informació municipal a peu de carrer.
Article 19. Gestió de la informació dels processos participatius
1) L’Ajuntament gestionarà la informació dels processos participatius a través de la
regidoria o àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que
desenvolupi aquestes funcions.
2) El regidor/a de l’ àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que
desenvolupi aquestes funcions, designarà un tècnic municipal o treballador
municipal responsable de vetllar per la gestió dels processos participatius i de
contacte amb el president/a de cada comissió o consell ciutadà.

Article 20. Caràcter dels òrgans de participació
1) La constitució dels òrgans de participació és facultativa. La seva creació i
modificació ha de ser acordada pel Ple municipal, per majoria simple.
2) Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu. Són l’espai d’assessorament,
informació, debat, estudi i proposta sobre assumptes vinculats als seus àmbits
3) Presideixen els òrgans de participació l’alcalde o el regidor en qui delegui l’alcalde.
4) Els acords o conclusions dels òrgans de participació són públics.
5) Els òrgans de participació es regiran per aquest reglament en tot cas.
Article 21. El Consell
1) El Consell és l’òrgan mitjançant el qual s’estructura de participació general de la
ciutadania en la política municipal
2) Les seves funcions principals són d’informació, estudi, debat i assessorament, per
l’acompanyament i contrast de l’acció de govern.
3) El Consell és també un espai d’informació i un àmbit per compartir els treballs,
informes o plans realitzats pels tècnics, en cada cas.
4) Els òrgans de participació, han de funcionar a través de la creació d’un Consell,
tenint en compte les seves característiques pròpies en cada cas.
5) Els òrgans de participació podran funcionar mitjançant comissions les quals
podran estar integrades exclusivament per membres sense condició de regidors i/o
tècnics.
Article 22. Composició del Consell
1) El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui.
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Títol IV. Òrgans de participació

2) La composició del Consell estarà formada per representants dels grups polítics del
consistori, tècnics municipals, representants de les diferents entitats
representatives del Consell i ciutadans designats pels diferents grups municipals
que l’integren.
3) El tècnic municipal que formi part del Consell serà l’encarregat de garantir-ne el
funcionament, de facilitar els debats i de coordinar amb la resta d’espais de
participació.
4) Els representants dels grups municipals que integren cada Consell seran designats
pel Ple.
5) Per petició del President del Consell podran participar-hi ciutadans a títol individual
quan es consideri necessari.
6) Els nous membres d’entitats, o de ciutadans designats pels grups municipals, que
s’incorporin o que es donin de baixa, s’aprovaran en el sí del Consell i es donarà
compte en el primer ple municipal del següent exercici.
7) Quan sigui adequat a les funcions del Consell, en podran ser membres menors
d’edat.

Article 24. Funcionament del Consell
1) El Consell es reunirà per convocatòria de la seva presidència, almenys una vegada
a l’any en sessió ordinària. També es podrà reunir:
a) A iniciativa de la presidència, quan ho consideri adient.
b) A proposta d’un terç dels seus membres.
2) La dinàmica de les sessions, les convocatòries i altres aspectes de funcionament
seran acordats en el si del propi Consell.
3) Cada Consell estarà vinculat a una regidoria, relativa a la funció encomanada, i el
regidor/a de l’àrea específica haurà de formar part d’ella.
Títol V. Consells municipals d’obligada existència
S’estableix l’obligada existència dels consells que s’enumeren tot seguit:
a) Consell municipal de Cultura
b) Consell municipal de la Infància
c) Consell municipal de Gent gran
d) Consell municipal de Joventut
e) Consell municipal de Veïnatge
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Article 23. Funcions del Consell
1) Conèixer i debatre els projectes motiu de la seva creació.
2) Emetre propostes d’acord per elevar a l’organisme d’aprovació, sobre els projectes
motiu de la seva creació.
3) Proposar al president l’elaboració de nous informes o estudis, per a millor
coneixement de l’objecte de la seva creació, per la presa de decisions i elevació de
propostes.
4) Elaborar propostes i suggeriments en relació a la temàtica objecte de la seva
creació.
5) Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l’acord de creació i/o
modificació.

Disposició addicional
El present Reglament entrarà en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i hagin transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a
l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

Primer. Per acord del Ple municipal de data 30.07.2013 es va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules del contracte del servei de recollida de residus
municipals i neteja viària del municipi de Sant Fruitós de Bages, el qual va ser
adjudicat a favor de l’empresa UTE SANT FRUITÓS (Nordvert, SL i Servitransfer
SLU) per acord del Ple de data 12 de febrer de 2014, formalitzant-se el mateix en data
17 de febrer de 2014.
Segon. En data 8 de març de 2017 l’empresa UTE SANT FRUITÓS (U55194237)
presenta escrit mitjançant el qual sol·liciten la revisió de preus del contracte signat amb
aquesta corporació (número registre d’entrada 2017-E-RC-1229).
Tercer. Per decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2017 es va aprovar la revisió de
preus del contracte de referència, d’acord amb l’informe de la intervenció municipal
número 125/2017 i de la secretaria municipal número 15/2017. La revisió de preus es
va realitzar aplicant al preu un augment de 0,425% a efectes del mes de gener de
2017, i amb càrrec a les partides pressupostàries 22.1621.22799 i 22.163.22700.
Quart. En data 6 de març de 2017 el Sr. Jesús Hernando Garcia, en representació de
l’empresa UTE SANT FRUITÓS, va presentar recurs de reposició del decret esmentat
en el punt anterior.
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6. Resolució del recurs de reposició de la revisió de preus del contracte
del servei públic de residus municipals i neteja viària (exp. 215/2013)

Cinquè. Vist l’informe de la interventora municipal que serveix de motivació al present,
de conformitat amb l’establert en l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sisè. Vista la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
S’ACORDA:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per UTE SANT FRUITÓS, mitjançant
registre d’entrada E/004405-2017 de data 20/09/2017 sobre la revisió de preus
aprovada per decret d’alcaldia número 2017-1069.
Segon. Tal i com estableix l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques, la motivació per la
desestimació de l’esmentat recurs de reposició es troba en l’informe de la interventora
municipal (annex I)
Tercer. Notificar el present acord als 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.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

INFORME D’INTERVENCIÓ
EXPEDIENT: 215/2013
ASSUMPTE: Recurs de reposició revisió de preus UTE Sant Fruitós
INFORME D’INTERVENCIÓ: 153/2017

LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
-

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici 2014, disposició addicional 88ª (DA 88 LPGE14)

Pàgina 20 de 37
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

Codi Validació: 4KP5XRFZEKZ76M4ZWGPJ3M32H | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 37

Annex 1- Informe número 153/2017 de la interventora municipal.

-

Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (LD).

-

Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la relació de
materials bàsics i fórmules tipus generals de revisió de preus de contractes
d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i
d’equipament de les administracions públiques (RFT).

-

Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (RLD).

ANTECEDENTS:
La UTE Sant Fruitós amb U55194237, adjudicatària del contracte de concessió de
la gestió dels serveis públics de recollida de residus municipals i neteja viària
del municipi de Sant Fruitós de Bages, va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió de
preus segons el plec de clàusules administratives particulars que regulen el
present contracte.
El dia 8/09/2017 mitjançant decret d’alcaldia 2017-1069 es va resoldre aprovar la
revisió de preus aplicant al preu un augment del 0,425 % a efectes del mes de
gener de 2017.

INFORME:
Primer.- La revisió de preus es va aplicar en base al informe 15/2017 emès per la
secretaria municipal.
Segons l’apartat quart del informe de secretaria 15/2017 les normes sobre revisió de
preus s’aplicaran en funció de la data d’inici de l’expedient de contractació que per
regla general serà la data de publicació de la convocatòria, en aquest cas, el dia
06/08/2013.
Segons l’apartat sisè estaríem dins del règim legal primer de revisió de preus, fins el
31 de desembre de 2013: abans de l’entrada en vigor de la DA 88 LPGE.
Tal i com exposa el Secretari Municipal en el seu informe de data 16 d’agost de 2017
en aquest cas s’aplicarà el règim de revisió previst en el PCAP, conforme a la
normativa sota la qual es va iniciar l’expedient de contractació.
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El dia 20 de setembre de 2017 el senyor Jesús Hernando Garcia en representació
de la UTE Sant Fruitós, va presentar recurs de reposició contra el decret
d’alcaldia 2017-1069, en que demana, incrementar el preu un 2,55% que segons
ells, és l’increment que correspon al període anual de servei comptat des de la
signatura de contracte i un cop transcorregut 1 any des del mateix.

Segon.- Per tal d’aplicar la revisió de preus es va aplicar l’antiga redacció del article 91
derogat per la lletra a) del número 2 de la disposició derogatòria de la llei 2/2015, de
30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
La redacció de l’article 91.3 del TRLCSP en el moment de la data de la publicació de la
convocatòria que va ser el dia 06/08/2013 es la següent: “Salvo lo previsto en el
apartado anterior, el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será
invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en
cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres
meses si la adjudicación se produce con posterioridad.” En conseqüència:

És per això que la revisió de preus per l’any 2017 resulta aplicar el 85% del augment
del IPC del periode de desembre 2013-desembre 2016 que ha estat de 0,5%, sent el
tipus resultant de 0,425% a aplicar-se des del mes de gener de 2017.
CONCLUSIONS:
-

Procedeix desestimar el recurs de reposició presentat per el senyor Jesús
Hernando Garcia en representació de la UTE Sant Fruitós en base als motius
expressats en el present informe.

Sant Fruitós de Bages,
La Interventora
Maria Merce Marmi Espelt
(signat electrònicament)
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En aquest cas:
- Data de finalització de presentació d’ofertes: 21/08/2013
- Data d’adjudicació: 12/02/2014
- Data de formalització del contracte: 17/02/2014
- Data a efectes de revisió de preus:21/11/2013 (tres mesos després de la
data de finalització de la presentació d’ofertes)
- Per tant: referència IPC anual, desembre 2013-desembre 2016:
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Annex 2. Informe 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 : 6 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 5 ( 3 CIU, 2 ERC )

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consten

PRECS I PREGUNTES
No consten

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau

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
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 19:01 hores del dia esmentat a l’encapçalament.
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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.

