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 8 de març de 2018, que es publica conjuntament amb el
registre sonor, és el següent :

ACTA NÚM. 3/2018 ( 1213.03.003 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
8 DE MARÇ DE 2018

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
SECRETARI:
Sr. 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.
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.
Iniciada la sessió, s’incorporen a la
sessió en el punt que s’indica:
- Sr. Roger Grandia Borràs, dins el
punt 1r
- Sra. Maria Mercè Marmi, al punt 2n
- Sr. Narcís Lupón Sala, al punt 9è
- Sra. Ingrid Bonells Casau, al punt
10è

ALTRES ASSISTENTS:
Sra. Maria Mercè Marmi Espelt
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 11/10/2018
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de la següent
sessió del Ple: 8 de febrer de
2018
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donació singular de compte del
Decret 2018-0233 de data 1 de
març de 2018 sobre reclamació
a la Generalitat del deute per la
gestió de les escoles bressol.
4. Donar compte dels acords de la
Junta de Govern les següents
sessions: 15 de gener i 5 de
febrer de 2018
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 de 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
(quart trimestre 2017).
6. Donar compte de l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals
(quart
trimestre
2017),
de
subministrament
d’informació de les entitats locals
7. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
8. Moció conjunta de tots els grups
municipals en defensa de
l’escola catalana i del model
d’immersió lingüística
9. Moció conjunta de tots els grups
municipals
per
a
la
commemoració
del
Dia
Internacional de les Dones (exp.
327/2018)

EXPEDIENT

PÀGINA

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL

51/2018

4

00:03:46

47/2018

4

00:03:56

335/2018

15

00:31:00

36/2018
75/2018

23

00:37:23

252/2018

23

01:06:45

328/2018

25

01:08:07

-

26

01:08:58

367/2018

27

01:18:20

327/2018

29

01:30:40
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ASSUMPTES

1

31

01:42:05

33

01:55:40

35

02:04:221

37

02:16:28

44

02:22:48

44

02:32:20

46

02:34:14

80

03:01:43

99

03:07:02

103

03:16:30

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest titol s’esmena respecte el que constava amb la convocatoria.
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10. Moció conjunta de tots els grups
municipals per a la igualtat entre 370/2018
homes i dones (exp. 370/2018)
11. Moció que presenta el grup
municipal
socialista
de
l’ajuntament de Sant Fruitós de
376/2018
Bages en motiu del 8 de març, dia
internacional dels drets de les
dones
12. Moció conjunta dels grups de
GfP, CiU i ERC a favor de garantir
387/2018
el poder adquisitiu de les
persones pensionistes
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
13. Aprovar
provisionalment
l’Ordenança Núm. 25 reguladora
180/2018
del preu públic per la prestació del
servei d’atenció domiciliària
14. Modificació de la composició de
diversos Consells municipals
200/2016
d'obligada existència (reglament
de participació ciutadana)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
15. Canvi de representant municipal
a l’organització especial sense
66/2015
personalitat
jurídica
pròpia
‘Bages Turisme’
16. Modificació
de
l’Ordenança
reguladora de l'ocupació de la via
pública mitjançant la instal·lació 1570/2017
de
terrasses
de
bars
i
restaurants.1
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovació inicial de l'Ordenança
per regular la prestació del servei 1470/2017
d’atenció domiciliària
18. Aprovació del Pla Local de
67/2018
Joventut 2018-2021
PRECS I PREGUNTES
19. Pregunta de l’Alcalde als regidors
del grup municipal CIU sobre el
406/2018
perill a l’aparcament de l’entrada
del poble

1. Aprovació de l’acta de la següent sessió del Ple: 8 de febrer de 2018 (exp.
1/2018)
Durant el tractament d’aqeust punt, s’incorpora a la sessió el regidor Roger
Grandia Borràs.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

Durant el tractament d’aqeust punt, s’incorpora a la sessió la interventora, Maria
Mercè Marmi Espelt.

Núm. decret

Data i hora

2018-01012

29/01/2018
15:17

2018-0102

29/01/2018
19:16

2018-0103

29/01/2018
19:18

Núm. expedient Assumpte
Convocatòria de la sessió ordinària
164/2018
de la Comissió informativa de Serveis
a la Ciutadania d'1 de febrer de 2018
Denegació de la sol·licitud de
segregació d’una porció de terreny
1599/2017
de la parcel·la amb referència
cadastral 6229507DG0262N001IU
Llicència
d’obra
menor
per
canalització de connexió de 12m
1637/2017
entre el pal de telecomunicacions i el
pericó existent

2

Hi ha diligència per fer constar que el Decret s’ha anul·lat per no haver pogut finalitzar el circuit de
signatures en el termini. Es va subsituir pel decret num. 2018-0100, del mateix dia, amb signatura
delegada de la lletrada municipal.
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària. (exp. 47/2018)

28/2018

2018-0105

30/01/2018
12:26

152/2018

2018-0106

30/01/2018
13:53

1218/2017

2018-0107

31/01/2018
10:00

187/2018

2018-0108

31/01/2018
15:15

112/2018

2018-0109

31/01/2018
18:18

29/2017

2018-0110

31/01/2018
18:19

197/2018

2018-0111

01/02/2018
12:30

84/2018

2018-0112

01/02/2018
12:30

379/2017

Llicència
d’obra
menor
per
canalització de connexió de 12m
entre el pal de telecomunicaicons i el
pericó existent
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a l’expedient nº
152/2018
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació
O/2017/1240,
O/2017/1241
i
O/2017/1242.
Extinció de la relació funcionarial per
no superació del període de
pràctiques
Autorització per a la trasnumància de
cavalls al seu pas pel terme
municipal
Adhesió a l’execució conjunta de
l’Actuació per a la promoció de
l’ocupació a la indústria local del
Bages (OBI 2018-2020)
Aprovació de la certificació d’obra
número 3 i la seva factura,
corresponent
a
les
obres
contemplades en el document
“Separata fase 2 del Projecte
d’Urbanització de la unitat d’actuació
16a La Serreta”.)
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a l’expedient nº
197/2018
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació O2017-1246
Aprovació del padró del curs de
català bàsic B1,B2,B3, curs 20172018.
Aprovació de la factura relativa al
contracte menor per la redacció
projecte de rehabilitació d’un edifici
del carrer Padró

3

Aquest decret s’anul.la per constar en un expedient erroni. El decret correcte és el núm. 2018-0103, de
la mateixa data, que consta a l’expedient 1637/2017.
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2018-01043

29/01/2018
19:19

130/2017

2018-0114

01/02/2018
14:21

189/2018

2018-0115

01/02/2018
16:48

721/2017

2018-0116

01/02/2018
16:49

1330/2017

2018-0117

01/02/2018
18:44

202/2018

2018-0118

01/02/2018
19:16

75/2018

2018-0119

01/02/2018
19:20

943/2017

2018-0120

01/02/2018
19:27

28/2018

2018-0121

05/02/2018
12:20

181/2017

2018-0122

05/02/2018
12:20

463/2017

2018-0123
2018-0124
2018-0125
2018-0126
2018-0127

05/02/2018
13:05
05/02/2018
13:09
05/02/2018
13:11
05/02/2018
13:13
05/02/2018
13:24

195/2018
149/2018
1306/2017
185/2018
178/2018

Comunicació de dades del padró
municipal d’habitants sol·licitada per
Dependència
Regional
de
Recaptació de l’Agència Tributària
Compromís d’adhesió a l’actuació
PROMOCIÓ I MILLORA DELS
POLÍGONS I LES EMPRESES DEL
BAGES 2018
Llicència d’obres: aprovació projecte
executiu obres per la construcció de
dos habitatges unifamiliars
Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contracte menor pels
treballs de senyalització horitzontal
fase 2b, fase 4 i altres del barri
residencial
de
Pineda
(exp.
1330/2017)
Modificació de crèdits 1/2018
generació de crèdits per ingressos i
incorporació de romanents de crèdit
Convocatòria de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local pel dia 5
de febrer de 2018
Aprovació
del
conveni
de
col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, per al
finançament del Contracte Programa
de Joventut 2017-19.
Llicència d’obra menor per l’enderroc
d’una caseta d’eines
Aprovar el padró d'usuaris pel
cobrament del servei d'atenció
domiciliària, mes de gener 2018
Aprovació de la justificació i
ordenació de pagament de subvenció
noninaitva a Sant Fruitós de Bages
Escola de futbol, 2017.
Aprovació de bestreta a funcionari
Llicència d’obres per treballs de
substitució de línia telefònica
Llicencia obres tper reballs de millora
de la xarxa Endesa
Llicencia d'obres per la reparació de
desperfectes en façana.
Incoació de procediment sancionador
de trànsit
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2018-0113

01/02/2018
14:18

05/02/2018
13:38

212/2018

2018-0129

05/02/2018
13:55

461/2017

2018-0130

05/02/2018
14:10

43/2017

2018-0131

05/02/2018
14:15

51/2018

2018-0132

06/02/2018
11:09

241/2018

2018-0133

06/02/2018
18:15

113/2018

2018-0134

07/02/2018
10:28

107/2017

2018-0135

07/02/2018
20:06

1483/2017

2018-0136

08/02/2018 9:20

101/2018

2018-0137

08/02/2018 9:21

1174/2017

2018-0138

08/02/2018 9:23

1103/2015

2018-0139

08/02/2018 9:23

1476/2017

2018-0140

08/02/2018
13:14

1400/2017

Llicencia urbanística d’obres menors
per les reformes de cuina, banys,
parquet i portes.
Aprovació de la justificació i
ordenaciód e pagament de subvenció
nominativa (ASFE, exercici 2017)
Resolució de recurs de reposició
contra decret d’emissió i enviament a
sol·licitant
de
certificació
de
documents
Convocatòria de la sessió ordinària
del Ple municipal pel dia 8 de gener
de 2018
Convocatòria de sessió urgent de la
Junta de Portaveus pel dia 7 de
febrer de 2018
Compromís d’adhesió com a ens
executors en la participació del
Projecte de persones en situació
d’atur de més de 45 anys liderat per
l’Ajuntament de Manresa, a la
convocatòria 2018 del Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona
Prestació d'assistència a càrrecs
electes, funcionaris i ex-funcionaris
de
l'ajuntament
i
sol·licitud
d'assistència a DIBA
Autorització d’ocupació del domini
públic amb parades, casetes i
atraccions (FESTA DE L'ARRÒS
2018)
Aprovació de la regularització de la
nòmina, correponent al mes de gener
2018
Aprovació del padró d’usuaris i
subjectes passius del servei de llar
d’infants corresponent al mes de
febrer 2018
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la
Corporació i l’assignació mensual als
grups municipals (GENER 2018)
Aprovació de la justificació del
conveni subscrit amb Caritas Sant
Fruitós, exercici 2017
Aprovació del padró d’usuaris del
curs d’Anglès A2, segon trimestre,
curs 2017-18.
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2018-0128

1483/2017

2018-0142

09/02/2018
11:03

872/2017

2018-0143

09/02/2018
11:04

213/2018

2018-0144

09/02/2018
11:06

1629/2017

2018-0145

09/02/2018
11:13

63/2018

2018-0146

09/02/2018
11:17

155/2018

2018-0147

09/02/2018
11:18

1595/2017

2018-0148

09/02/2018
11:19

251/2018

2018-0149

09/02/2018
11:20

1615/2017

2018-0150

09/02/2018
11:21

1616/2017

2018-0151

09/02/2018
11:26

1258/2017

2018-0152

09/02/2018
12:43

118/2018

Autorització d’ocupació de la via
pública amb casetes /atraccions
Festa Arròs 2018 (sol·licituds 19 a
22)
Adjudicació del contracte per
l’execució de les obres contingudes
en el “Projecte per la protecció contra
la caiguda de roques del camí de
Sant Benet a Sant Fruitós de Bages”.
Actualització dades de l’entitat
Cáritas Sant Fruitós de Bages, al
Registre municipal d’entitats i
associacions de Sant Fruitós de
Bages
Correcció d’errades en el decret
2018-0055, d’actualització de dades
del Consell pastoral parroquial de
Sant Fruitós de Bages al Registre
municipal d’entitats i associacions de
Sant Fruitós de Bages
Llicencia de primera ocupació
Aprovació del projecte de numeració
de la plaça de la Vila, al nucli de Sant
Fruitós de Bages
Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut de les obres de per l’eliminació
de contrafort d’edifici situat al carrer
Padró
Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut de les obres d’instal·lació de
quadre elèctric i obra civil a la zona
esportiva de la Rosaleda.
Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut de les obres de millora dels
accessos del parc de la Torre de
Sanmartí.
Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut de les obres de reforma interior
dels banys públics de planta primera
del pavelló poliesportiu municipal
Llicencia obres per col.locar tanca
perimetral a una finca
Sol·licitud accés a diversos serveis
del Catàleg de dades i documents
interporables del CAOC mitjançant
Via Oberta (2018)
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2018-0141

09/02/2018
10:59

09/02/2018
12:45

118/2018

2018-0154

09/02/2018
12:46

118/2018

2018-0155

09/02/2018
12:47

137/2018

2018-0156

09/02/2018
13:09

130/2017

2018-0157

09/02/2018
13:25

194/2018

2018-0158

09/02/2018
13:27

156/2018

2018-0159

09/02/2018
13:28

1504/2017

2018-0160

09/02/2018
13:33

154/2018

2018-0161

11/02/2018
22:47

286/2018

2018-0162

12/02/2018
11:18

237/2018

2018-0163

12/02/2018
13:53

253/2018

2018-0164

12/02/2018
14:06

1374/2017

2018-0165
2018-0166

13/02/2018
10:39
13/02/2018
18:25

1545/2017
254/2018

Sol·licitud accés al servei de Registre
Únic del Catàleg de dades i
documents del CAOC (2018)
Donació de material informàtic a
l’escola Pla del Puig
Complementari del decret núm.
2018-0097, ded ata 29 de gener, que
disposva comparèixer i personar-se
en recurs contenciós administratiu
Comunicació de dades del padró
municipal d'habitants sol·licitada per
l'Escola Monsenyor Gibert (2018724)
Distribució i organització del personal
que realitza esporàdicament suport al
personal d’Atenció al públic
Aprovació
del
projecte
de
nomenclàtor dels polígons industrials
de Sant Fruitós de Bages.
Instrucció segona sobre operacions
comptables de tancament de
l’exercici pressupostari 2017
Aprovació
del
projecte
de
nomenclàtor i numeració del nucli de
Torroella de Baix
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments,
corresponents a l’expedient nº
286/2018
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació
O/2017/1250 i O/2018/8
Incoació
de
procediments
sancionadors per multes de trànsit.
Aprovació de la convocatòria de
procés selectiu mitjançant oposició
d’un/a tècnic/a de comunicació per
substitució de la titular durant
maternitat i permisos. Creació de
borsa de treball. Procediment
d'urgència.
Convocatòria
de
la
comissió
organitzadora Any pintor Alfred
Figueras 2018 pel proper 22 de
febrer de 2018 i l'ordre del dia
Llicencia d'obres menors
per
enderroc de cel ras i envans
Aprovació d’assistència a cursos
diversos per part de personal divers
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2018-0153

1561/2017

2018-0168

14/02/2018 7:37

293/2018

2018-0169

14/02/2018 9:53

95/2017

2018-0170

14/02/2018
13:15

275/2018

2018-0171

14/02/2018
13:53

804/2017

2018-0172

15/02/2018 9:57

1719/2016

2018-0173

15/02/2018 9:58

457/2017

2018-0174

15/02/2018 9:59

458/2017

2018-0175

15/02/2018 9:59

29/2017

2018-01764

15/02/2018
17:20

215/2013

2018-0177

15/02/2018
18:43

161/2018

Instal.lació
de
terrassa
per
establiment de restauració KEBAB
SANT FRUITÓS durant temporada
baixa ( novembre 2017-abril 2018)
Incoació de de procediments
sancionadors en matèria de trànsit
Actualització del model de document
administratiu
“Instància
de
bonificació de la taxa per la prestació
dels serveis de gestió de residus
municipals”, adaptat a la Llei
39/2015,
d’1
d’octubre,
del
procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Rebuig a l’aprovació de despesa,
reconeixement de l’obligació i
ordenació
de
pagament,
corresponent a la factura 6591712
Assistència Sanitària Col·legial
Aprovació de la justificació i
ordenació de pagament del conveni
subvencional amb l’APAES
Aprovar el padró d’usuaris pel
cobrament
del
servei
de
Teleassistència, mes de febrer 2018
Aprovació de la justificació i
ordenació de pagament de subvenció
nominativa (AV Pineda 2017)
Aprovació de la justificació i
ordenació de pagament de subvenció
nominativa (AVV Torruella 2017)
Aprovació de la certificació d’obra
número 5 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 revisió de preus del
contracte del servei públic de residus
municipals i neteja viària.
Convocatòria de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local pel dia
19 de febrer de 2018

4 En aquest decret hi ha la firma electrònica del secretari Josep González Ballesteros, malgrat que al final del document

hi ha la participació de qui signa a nom del vicesecretari Santiago González Castellanos. En ambdós casos hi ha de
constar el Secretari.
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2018-0167

13/02/2018
18:26

16/02/2018
10:46

2018-0179

16/02/2018
10:48

736/2017

2018-0180

16/02/2018
10:54

1453/2017

2018-0181

16/02/2018
11:01

1639/2017

2018-0182

16/02/2018
11:22

149/2017

2018-0183

16/02/2018
14:29

175/2018

2018-0184

16/02/2018
14:30

918/2017

2018-0185

16/02/2018
14:32

918/2017

2018-0186

16/02/2018
14:32

918/2017

2018-0187

19/02/2018 8:59

216/2018

2018-0188

19/02/2018 9:07

308/2018

2018-0189

19/02/2018
10:55

274/2018

2018-0190

19/02/2018
11:10

1017/2014

2018-0191

19/02/2018
12:11

413/2017

149/2017

Comunicació de dades del padró
Finalització del nomenament interí
com a agent de Policia, per
finalització de la comissió de serveis
del titular del lloc de treball
Prendre
coneixement
de
la
comunicació de transmissió dels
efectes d’una comunicació prèvia
d’activitat de preparació i distribució
de productes alimentaris
Llicencia obres per rehabilitació de
façana, coberta i sostre
Denegació de cessió de dades del
padró
municipal
d’habitants
sol·licitada per l’Escola Paidos
Aprovació de les liquidacions per
renovació anual de llicències de taxi
– exercici 2018
Aprovació del padró del curs de
Gimnàstica
de manteniment, de
l’activitat física per a la gent gran,
curs 2017-2018.
Aprovació del padró d’Activitats
Aquàtiques 2 dies, de l’activitat física
per la gent gran, curs 2017-2018.
Aprovació del padró del curs de Ioga
2017-2018
Inici de l'expedient per l'atorgament
del títol de santfruitosenc il·lustre al
pintor Alfred Figueras
Reconeixement
de
trienni
a
funcionari
Declaració en serveis en altres
administracions d’un agent
Prendre coneixement del compliment
dels condicionants de l’acord de
Junta de Govern Local en la sessió
de data 18/05/2015, d’una llicència
municipal d'activitat recreativa
Prendre
coneixement
de
la
comunicació prèvia d’obertura de
l’activitat de venda d’automòbils.
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2018-0178

19/02/2018
12:17

1032/2013

2018-0193

19/02/2018
12:28

501/2017

2018-01945

19/02/2018
15:21

918/2017

2018-0195

20/02/2018
14:55

326/2018

2018-01966

20/02/2018
14:57

319/2018

2018-0197

21/02/2018 8:05

289/2018

2018-0198

21/02/2018 8:08

322/2018

2018-0199

21/02/2018 8:10

2005/94

2018-0200

21/02/2018 9:46

190/2018

5 En aquest decret a la participació de qui signa hi manca el regidor de serveis econòmics i hi ha el nom del vicesecretari

Santiago Gonzalez Castellanos, malgrat que la firma electrònica és del secretari Josep Gonzalez Ballesteros. Tant a la
signatura electrònica com a la participació de qui signa hi ha d’haver el Xavier Racero Esquius i el Secretari municipal.
6 Hi ha diligència per fer constar que en l’apartat de “participació de qui signa” del Decret hi ha de constar el nom del
Secretari municipal i la del regidor de serveis econòmics, enlloc de la del vicesecretari, ja que són els signants del
document.
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2018-0192

Requeriment a la Junta de
Compensació Sant Isidre II perquè
presenti el projecte específic de la
MP del Pla general d’ordenació per
alterar parcialment la zonificació de
zones verdes i de l’equipament de la
UA-17,Sant Isidre II
Inscripció al registre d’usuaris del
servei de recàrrega de vehicles
elèctrics i l’atorgament de la targeta
per utilitzar el punt de recàrrega de
vehicles elèctrics
Aprovació del padró d’Activitats
aquàtiques 1 dia, de l’activitat física
per la gent gran, curs 2017-2018.
Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació
i
ordenació
de
pagaments
corresponents a l’expedient nº
326/2018
de
RELACIÓ
DE
FACTURES, número de relació
O/2017/1255,
O/2017/1257,
O/2017/1258 i O/2018/10.
Modificació del pressupost municipal
núm. 2/2018 – Incorporació parcial
de romanents de crèdit
Nomenament d’una agent com a
funcionària interina per substitució
d’un agent en serveis en altres
administracions
Incoació de procediment sancionador
per
multes de trànsit (relació
18009378)
Aprovació de pròrroga de llicència
d'obres per construcció de dos
habitatges unfamiliars aparellats
Compareixença
i
tramesa
d’expedient
per
recurs
contenciós.administratiu
núm.
2/2018

203/2018

2018-0202

22/02/2018 7:30

299/2018

2018-0203

22/02/2018
11:35

1561/2017

2018-0204

22/02/2018
11:38

1503/2014

2018-0205

22/02/2018
13:57

1364/2017

2018-0206

23/02/2018
15:37

373/2014

2018-0207

23/02/2018
15:38

1606/2016

2018-0208

26/02/2018
12:32

568/2014

2018-0209

26/02/2018
12:43

671.07.041/01

2018-0210

26/02/2018
13:07

1110/2017

2018-0211

26/02/2018
13:10

140/2015

2018-0212

26/02/2018
13:18

306/2018

Gratificacions
per
serveis
extraordinaris i hores extres del mes
de gener per a la nòmina de febrer
2018
Llicència d’obra menor per enderroc
d’envà per unir dues habitacions
Instal.lció de terrassa per establiment
de restauració CAL PITU durant
temporada
baixa
2017
(novembre/2017 - abril 2018)
Devolució de garantia definitiva
corresponent a la prestació del
contracte de les obres contingudes
en el “Projecte de reducció dels
riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al
seu pas pel casc urbà de Sant Fruitós
de Bages”.
Legalització d'obres en planta
soterrani d’ahbitatge unifamiliar aïllat
Convocatòria Comissió Delegada
seguiment aeròdrom pel dia 22 de
març de 2018
Llicencia d’obres per canalització de
gas a l'empresa AGROCAT
Autorització
i
ordenació
del
pagament 50% de costes judicials a
la Diputació de Barcelona per la
defensa jurídica en el recurs
contenciós
adminsitratiu
núm.
320/2012.
Prendre coneixement del cessament
definitiu d’una instal·lació de torre de
refrigeració
Prendre
coneixement
de
la
comunicació
prèvia
ambiental
municipal de l’activitat de clínica
dental a la Ctra. de Vic
Devolució de garantia definitiva del
contracte de les obres del Projecte
d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer Barcelona,
entre carrer Jaume Balmes i l’Av. Dr.
Fleming.
Incoació d’expedient disciplinari
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2018-0201

21/02/2018
10:04

26/02/2018
13:41

1506/2017

2018-0214

26/02/2018
13:46

333/2018

2018-0215

26/02/2018
13:52

331/2018

2018-0216
2018-0217

26/02/2018
14:05
26/02/2018
14:49

366/2018
247/2018

2018-0218

26/02/2018
16:44

29/2017

2018-0219

26/02/2018
16:45

715/2016

2018-0220

26/02/2018
16:53

332/2018

2018-0221

26/02/2018
16:55

178/2018

2018-0222

27/02/2018
10:28

310/2018

2018-0223

27/02/2018
10:30

671.07.044/01

2018-0224

27/02/2018
10:52

1272/2017
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2018-0213

Prendre
coneixement
de
la
comunicació de transmissió dels
efectes d’una llicència municipal
d’activitat recreativa de discoteca al
Camí del Grau, 6-8 (polígon
industrial Camí del Grau).
Convocatòria de la sessió ordinària
de la Comissió informativa de
Serveis a la Ciutadania pel dia 1 de
març de 2018
Convocatòria de la sessió ordinària
de la Comissió informativa de
Presidència i Serveis Centrals pel
dia 1 de març de 2018
Convocatòria de la Junta de
Portaveus pel dia 2 de març de 2018
Aprovació de la despesa de la
nòmina del mes de febrer 2018
Aprovació de la certificació d’obra
número 6 i la seva factura 918.006,
corresponent
a
les
obres
contemplades en el document
“Separata 5 fase 1 del Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà
no urbanitzat de La Serreta”.
Aprovació de compensació de
deutes corresponent a l’expedient
núm. 715/2016
Convocatòria de la sessió ordinària
de la Comissió informativa de
Promoció del Territori pel dia 1 de
març de 2018
Resolució
al·legacions
en
procediment sancionador de trànsit
(butlletí SFB D-1836)
Resolució respecte a sol·licitud de
revisió NAT 56/2017
Prendre
coneixement
del
compliment dels condicionants de
l’acta de verificació de data
28/02/2017,
de
l’activitat
d’emmagatzematge i envasats de
vins de taula
Prendre
coneixement
del
compliment dels condicionants de
l’acta de verificació de data
11/07/2017,
de
l’activitat
d’emmagatzematge i venda a
l’engròs d’articles de merceria

2018-0225

27/02/2018
13:44

1392/2017

2018-0226

27/02/2018
14:10

134/2018

2018-0227

27/02/2018
19:12

352/2018

2018-0228

27/02/2018
19:13

137/2018

2018-0229

27/02/2018
19:16

130/2017

2018-0230

27/02/2018
21:22

316/2018

2018-0231

01/03/2018
11:17

349/2018

Resolució del procediment de baixa
en el Padró municipal d’habitants
per inscripció indeguda
Reconeixement d’antiguitat a una
treballadora
Autoritzar, aprovar la despesa,
reconeixement
d’obligació
i
ordenació de pagaments de la
factura 2018-0589 emesa per
l’Associació de Municipis per la
Independència
No necessitat d’emplaçaments de
l'article 49 LJCA en el recurs
contenciós 6/2018 del JCA 13 de
Barcelona
Cessió de dades del padró municipal
d'habitants
Incoació
de
procediment
sancionador (informe 897/2017) en
matèria d’afecta de l’espai públic
durant el desenvolupament de
procés electoral.
Aprovació de la despesa i celebració
de la Calçotada Jove 2018.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

3. Donació singular de compte del Decret 2018-0233 de data 1 de març de 2018
sobre reclamació a la Generalitat del deute per la gestió de les escoles
bressol (exp. 335/2018)
En data 1 de març de 2018, l’alcalde va dictar el següent decret núm. 2018-0233 :
Sobre reclamació a la Generalitat de Catalunya de deute pendent per la seva
obligació legal de contribució a la gestió del servei de l’escola bressol
municipal (Llar d’Infants Les Oliveres), reafirmat en virtut de recents
sentències judicials.
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Sentit de l’acord:

Primer. En data 14 de maig de 2003 aquest Ajuntament va subscriure conveni amb
l’aleshores denominat Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de
creació de la llar d’infants pública Les Oliveres, amb codi de centre 08062602, de
titularitat municipal, ubicada al camí de les Oliveres, s/n, de Sant Fruitós de Bages.
Com a conseqüència de la modificació d’espais i instal·lacions del centre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages van subscriure una
addenda a l’esmentat conveni als efectes de fer constar les noves característiques
del centre.

“Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la
Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos a
la clàusula/annex ***/corresponent d’acord amb el procediment de justificació i
avaluació que es detallen al mateix conveni.
Formalitzat per ambdues parts el dictamen d’avaluació, dins el primer semestre de
l’exercici en curs, la Generalitat de Catalunya té dos mesos per efectuar els
corresponents pagaments.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el pagament, l’ens local ha de
requerir formalment a la Generalitat de Catalunya perquè ho faci efectiu en el termini
màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicarho a l’Administració General de l’Estat, als efectes l’allò previst a l’article 57 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la
realització de pagaments, previ mutu acord exprés de les parts. “
Quart. Davant la manca de resposta arribat el mes de desembre de 2014, aquesta
proposta va ser reiterada mitjançant acord de Ple de 23 de desembre de 2014, de la
qual se’n va adreçar la corresponent comunicació al Servei de Règim Econòmic i
Administratiu de Centres Públics del vostre Departament (2015-S-RC-26), que fou
rebuda per aquest en data 9 de gener de 2015.
Cinquè. En data 9 de març de 2015 no s’havia obtingut encara resposta al respecte
per part del Departament d’Ensenyament, per la qual cosa es va adreçar a aquest
departament reiteració de la sol·licitud efectuada, insistint en un pronunciament
oficial al respecte, que va ser rebut el dia 12 del mateix mes.
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Segon. En data 27 de febrer de 2013 l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya van subscriure un nou conveni per al sosteniment del
funcionament del centre educatiu de primer cicle d’educació infantil, d’acord amb
l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, que disposa que el
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal, fixant-se una
subvenció de 1.300 euros per alumne equivalent i curs.
Tercer. En data 16 d’octubre de 2014 aquest Ajuntament va adreçar comunicació a la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament (2014-S-RC4691) sol·licitant, en virtut de Decret d’Alcaldia, la formalització d’un nou conveni per
la prestació del servei de centre educatiu de primer cicle d’educació infantil, amb
inclusió de la clàusula de garantia exigida per l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 17 de l’article
primer de la LRSAL en relació amb la seva disposició addicional 9a, en els següents
termes:

Novament la reiteració de sol·licitud efectuada per aquest Ajuntament suara
esmentada va ser desatesa per l’administració a la que ens dirigim.
Sisè. Per tot l’anteriorment exposat, i tenint en compte que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha donat la raó a aquells ajuntaments que en el seu dia van
interposar procediment contenciós contra la Generalitat de Catalunya pel
finançament de les escoles bressol, corroborant-se que la Generalitat manté una
responsabilitat financera en l’etapa educativa de 0 a 3 anys i, per tant, envers els
Ajuntaments amb els que havia signat conveni en aquest sentit.
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Ens referim en concret a la sentència número 853/2017 de 22 de novembre de 2017
emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (secció 5a de la Sala
contenciosa administrativa) en resolució del recurs número 412/2014, interposat per
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat contra el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la qual, al seu fonament jurídic segon, al transcriure una
altra sentència resolutòria d’un altre procediment amb el mateix objecte i fer seu
l’argument, estableix:
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(...)

Així doncs, en base als convenis subscrits i la sentència suara referenciada, que
determina que procedeix l’abonament a l’administració local de 1.300 per alumne, si
bé en aquest cas ho limita als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 per ésser
la presentació del recurs contenciós administratiu de finals de l’any 2014, i vist
l’informe de la directora de la llar d’infants municipal obrant a l’expedient, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té un deute pendent
envers l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la contribució al servei de llar
d’infants municipal que resulta plenament exigible actualment pels cursos des de
2012-2013 i fins a l’actualitat, és a dir 2017-2018.
PART DISPOSITIVA
Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
pagament de la quantitat de 847.600 euros, corresponent a 1.300 euros per 98
alumnes durant el curs 2012-2013, 107 alumnes durant el curs 2013-2014, 115
alumnes durant el curs 2014-2015, 111 alumnes durant el curs 2015-2016, 115
alumnes durant el curs 2016-2017 i 106 alumnes durant el curs 2017-2018, en els
termes que es justifica i acredita a l’informe de la direcció de la llar d’infants municipal
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(...)”

que s’adjunta, i en base als convenis signats i sentències judicials esmentades a la
part expositiva, sol·licitant es faci efectiu el pagament a la major brevetat possible.
Segon.- Advertir a la Generalitat de Catalunya que no fer-se efectiu el pagament en
el termini màxim de tres mesos, aquest Ajuntament efectuarà les actuacions
corresponents per aconseguit l’efectivitat del pagament del deute pendent,
mitjançant la presentació de recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de
l’administració autonòmica, en els termes previstos a l’article 29 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
Tercer.- Notificar la present resolució al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i a l’àrea de serveis econòmics municipals. “
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Annex- informe de la Directora de la Llar d’infants municipal “Les Oliveres”
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S’ACORDA:
Únic. Donar-se per assabentat el ple del present decret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
15 de gener i 5 de febrer de 2018 (exp. 36/2018 i 75/2018)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

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 de
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 (quart trimestre 2017) (exp. 252/2018)
Primer.- 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 de 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.
Quart trimestre 2017
Nombre Import

%
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Sentit de l’acord:

Pagaments totals durant el trimestre

1.475.052,67
771
€
146 144.048,38 €
1.619.101,05
917
€

91,10%
8,90%
100%
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Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal
Resta de pagaments

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

6. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (quart
trimestre 2017), de subministrament d’informació de les entitats locals
(exp. 328/2018)
En data 30 de gener de 2018, la Intervenció municipal va comunicar de dades i va
emetre l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
informació 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 no compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

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

7. Informació de les regidories
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

MOCIONS I PROPOSTES
8. Moció conjunta de tots els grups municipals en defensa de l’escola
catalana i del model d’immersió lingüística (exp. 367/2018)

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats
de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30
anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús
social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització
política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular
i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per
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Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha
estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que
el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius
del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també,
de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra
societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió
social és una línia vermella infranquejable.

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions
del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que
hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Agrair la tasca de la comunitat educativa i manifestar la nostra confiança en la
seva professionalitat per continuar amb aquest model d’èxit que hem aconseguit com a
país.
Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a recórrer davant dels tribunals competents
totes les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic d’escola en català.
Desè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als
òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius
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Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat

del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares
d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

9. Moció conjunta de tots els grups municipals per a la commemoració del
Dia Internacional de les Dones (exp. 327/2018) (exp. 327/2018)
Durant el tractament d’aqeust punt, s’incorpora a la sessió el regidor Narcís Lupón
Sala.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més
crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i
una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria
Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones.
Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho
són de dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que
més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració.
Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent
ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i
segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País
Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que
ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus
adopten noves mesures per fer-hi front.
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De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques
i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral
i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més,
cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem
seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han
posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet
públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que
mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i
castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de Catalunya una societat
de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, tots els grups municipals a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages proposen d’adopció dels següents
ACORDS

Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona,
als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les
entitats municipalistes.
No obstant, el Ple decidirà
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Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manifesta el seu compromís per
continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones
del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.

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

10. Moció conjunta de tots els grups municipals per a la igualtat entre homes i
dones (exp. 370/2018) (exp. 370/2018)
Durant el tractament d’aqeust punt, s’incorpora a la sessió la regidora Ingrid
Bonells Casau.

La bretxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en el temps. Encara
trobem escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió i manca de suport per
a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.
És preocupant copsar com des del 2007 al 2016 la diferència salarial entre dones i
homes només es va reduir un 2.4%. L’informe global de la bretxa de Gènere 2016 del
Fòrum Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant: faran falta quasi 200 anys
per assolir la desitjada igualtat salarial.
En aquests moments els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat, tot
i que la bretxa salarial s’incrementa en el grup d’edat de més de 55 anys, hi ha menys
dones en les tasques que demanen major nivell de qualificació i les tasques on existeix
major desigualtat salarial són les relacionades amb els serveis i també en el sector
financer.
L’any 2017 l’Institut Catalana de les Dones va realitzar un estudi, en col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Observatori Dona, Empresa economia, on es
quantificava l’impacte negatiu que té per les dones el fet d’assumir més tasques de cura
que els homes, i com aquest fet els representa una pèrdua d’ingressos quantificable
econòmicament per la menor dedicació al mercat laboral. És a dir: La cura encara és
una tasca que, en la majoria de casos, recau sobre les dones i tenir temps per a la cura
és un fet que es penalitza laboralment.
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El passat 22 de febrer es va commemorar el Dia europeu per la igualtat salarial entre
dones i homes i el proper 8 de març commemorem el Dia internacional de les dones.
El Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat va presentar un
estudi l’any 2017, anomenat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes
i dones” que posava de manifest la necessitat d’incidir de manera decidida en la lluita
contra la bretxa salarial i en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

També existeix bretxa salarial a les administracions públiques, tot i que el sector privat
la dobla, però malauradament la bretxa al sector públic català és la tercera més elevada
de l’Estat espanyol.
Per tot el que s’ha exposat, tots els grups municipals a l’ajuntament de Sant Fruitós de
Bages demanen l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Denunciar l’escletxa salarial entre homes i dones, reflex de la situació de
desigualtat que les dones pateixen al món laboral i de la manca de mecanismes eficients
per garantir la conciliació familiar i el desenvolupament lliure de les dones, tant a nivell
professional com personal, afectant també a les prestacions socials i jubilació
d’aquestes.
Segon.- Manifestar la ferma voluntat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages de
treballar per tal que la igualtat d’oportunitats en el món laboral sigui efectiva i es pugui
eradicar la bretxa salarial entre dones i homes.

Quart.- Instar a l’Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar lleis de
transparència salarial per tal d’afavorir la igualtat salarial eliminant la bretxa salarial.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a l’Associació Catalana de Municipis, al
Consell Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats de dones del
nostre municipi Dones per Sant Fruitós i Renova’t Dona.
No obstant, el Ple decidirà
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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Tercer.- Donar suport a les iniciatives encaminades a la denúncia de les diferències
entre homes i dones i a aquelles destinades a la sensibilització de la societat en general
i del teixit empresarial en concret, sobre la necessitat d’avançar en l’eliminació de la
bretxa salarial, amb el compromís d’impulsar des de l’ajuntament l’elaboració de plans
d’igualtat a les empreses del nostre municipi que encara no en tinguin, i també en
aquelles que siguin prestatàries i/o adjudicaries de serveis municipals.

11. Moció que presenta el grup municipal socialista de l’ajuntament de Sant
Fruitós de Bages en motiu del 8 de març, dia internacional dels drets de les
dones (exp. 376/2018)

Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista. Com sempre diem, “Fets, no paraules
només”: reivindiquem amb orgull els assoliments polítics a nivell estatal i català que hem
realitzat en matèria d'igualtat de gènere. Des del PSC hem defensat els drets de les
dones, hem implementat polítiques per a la igualtat d’oportunitats efectiva a tots els
àmbits, especialment, en la discriminació laboral i en eradicar la violència masclista.
També hem fomentat les noves masculinitats, i per la seva vital aportació i per justícia,
hem prioritzat dotar de drets a les grans invisibilitzades i explotades pel sistema
patriarcal i capitalista, les mestresses de casa. Les dones només hem avançat amb
governs progressistes, i molt especialment, governs socialistes: sempre hem
incorporat el feminisme transversalment a totes les polítiques que hem fet i
implementat lleis específiques. I ho seguim fent ara amb propostes des de l’oposició,
amb la proposta socialista del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, o acabar
amb la discriminació a l’ocupació amb la proposta de Llei sobre la Bretxa Salarial i Llei
d’Igualtat Laboral, per donar resposta i contribuir a eliminar les diferents situacions de
discriminació que tenen les dones en l'accés a l'ocupació, la promoció laboral, la bretxa
salarial al costat de la precarietat i la temporalitat, entre altres qüestions que conformen
la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones. També impulsem mesures
per fomentar la conciliació, coresponsabilitat i nous usos del temps. A més, hem
treballat per la Renda Garantida de Ciutadania, manteniment de les pensions no
contributives, que qui cuidada persones dependents torni a ser reconeguda com
a cuidadora no professional amb cotització per assegurar la merescuda pensió,...
A Catalunya hem patit doblement retallades legals i pressupostàries en polítiques
de gènere: des del govern del PP justificant retallades amb l’excusa de la crisi o de “no
nos metamos en eso”, i des de la Generalitat prioritzant invertir els diners públics per
fomentar la guerra de banderes mentre retallen en subvencions a entitats que treballen
amb dones en situació de vulnerabilitat, o bé, sota el parany d’una “reorganització
eficient”, retallen serveis sensibles com són els d’atenció a les dones víctimes de gènere,
tal i com portem anys denunciant des del PSC. La paràlisi i degradació institucional,
política i econòmica catalana perjudica les dones i la societat sencera. Com a PSC
seguim denunciant la banalització que grups independentistes fan de la violència
masclista, manipulant sentiments per guanyar adhesions polítiques. La causa on ens
hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és la feminista, lluitar pels drets de les
dones, sumar i no restar.
El proper 8 de març, les entitats feministes han promogut una vaga a nivell
internacional laboral, de cura, de consum i estudiantil. Al nostre país, diversos
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El 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, manifestem un any més el
nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques
d'igualtat com a instrument per avançar cap a una societat lliure de masclisme perquè
és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Celebrem aquesta
jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment
d’amenaça històrica cap a les polítiques feministes, tant a nivell internacional com a casa
nostra, però amb l’esperança de la implicació copartícip de dones i homes per
rebel·lar-nos i exigir als governs respostes efectives.

sindicats han convocat vaga laboral, com UGT i CCOO amb una aturada de 2h. Ja
l'any passat PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l'aturada internacional del 8M, i
vam també instar les institucions entrant formalment la petició a la mesa del
Parlament, Congrés i Parlament Europeu.
Com a socialistes, i per tant, feministes, donem tot el nostre suport a la crida
feminista internacional i a la vaga convocada per UGT i CCOO. Ho fem des de la
responsabilitat i la voluntat de prioritzar a l'agenda social i política la lluita per la
igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes, i, especialment, les
polítiques contra la violència masclista i la discriminació laboral (d'accés,
promoció, bretxa salarial…).Donem suport a la vaga laboral perquè les
dones guanyen 6
punts anuals menys que
els homes.
Perquè
la
taxa
d'activitat femenina és prop de 10 punts menor i la taxa d'atur és 4 punts superior.
Perquè la bretxa salarial és del 23%. Perquè el 67% de l'ocupació temporal a temps
parcial és realitzat per dones. Perquè el 81,89% dels contractes indefinits a temps
parcial són de dones. Perquè quan hi ha càrregues familiars disminueix la taxa
d'ocupació de les dones enfront de la dels homes que augmenta. Perquè 1 de cada 3
dones entre 18 i 29 anys han patit assetjament. Perquè les pensions de les dones són
menors.
Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el treball
domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per ocultar
retallades de l'Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de coresponsabilitat
real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de coeducació i de foment de
les noves masculinitats.

I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s'ha de fer en xarxa
intergeneracional, implicant els i les joves.
Per tot això, i perquè en la lluita contra la desigualtat de gènere, volem fets, no paraules,
el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta per a
la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal la següent
ACORDS
-Tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos
econòmics retallats.
-Que els governs estatal i català liderin el Pacte d’Estat contra la violència de gènere
garantint recursos, l’acompanyament judicial personalitzat per a dones víctimes i la
formació específica als membres de la magistratura especialitzada, i garantir el
manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO a Catalunya. Promoure un
gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents
de lluita contra aquesta xacra.

Pàgina 34 de 105
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: 4HRPLJPCNEDLS2G5PPXYPCHP5 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 105

Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han d'incloure la
visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les condicions laborals,
fins al marketing emprat.

-Aprovar les Lleis sobre Bretxa Salarial i d’Igualtat Laboral per lluitar de forma
efectiva contra la discriminació que pateixen les dones i que tant afecta a la igualtat real
d’oportunitats real.
-Treballar per assolir una Llei d’Usos del Temps eficient, que fomenti les noves
masculinitats, la conciliació i la coresponsabilitat real, vinculat tot amb la coeducació.
-Defensar els drets reproductius i de planificació familiar de les dones, també de les
menors.
-A nivell local, incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions reivindicant
els drets de les dones i el foment de les noves masculinitats . Sumar-nos a la Xarxa de
Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Treballar
activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió social i pobresa,
especialment de famílies monomarentals i dones grans. Implementar propostes
actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de promoció de les dones
emprenedores del municipi. Continuar consolidant els espais de participació de les
dones. Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos
necessaris per dur a terme aquestes prioritats polítiques municipals.
-Donar suport a la vaga feminista del 8 de març, tant reivindicativa com laboral de 2
hores amb una campanya d’informació a la ciutadania i gent treballadora de
l’Ajuntament, fomentar la participació a les mobilitzacions, etc...
-Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya
i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament 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: A favor : 2 (2 PSC )
En contra : Abstencions : 11 (5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC )

12. Moció conjunta dels grups de GfP, CiU i ERC a favor de garantir el poder
adquisitiu de les persones pensionistes (exp. 387/2018)
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No obstant, el Ple decidirà

El govern de l’Estat va anunciar que per aquest 2018 les pensions pujarien tant sols un
0,25%. Aquest serà el cinquè any consecutiu que les pensions pugen el mínim
establert per la llei, fent evident la insensibilitat del govern del Partit Popular amb els
pensionistes.
Aquest és el resultat de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l’Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social, segons la qual les pensions pujaran com a mínim 0,25% en èpoques de dificultats
econòmiques, en base a una fórmula de càlculs que té en compte els ingressos i les
despeses de la seguretat social, però en la que s’exclou la inflació, de manera que no
es té en compte l’Índex de preus al consum (IPC) a l’hora de fer el càlcul per a l’increment
de les pensions.
L’any 2017 l’IPC a Espanya ha estat del 2%, de manera que l’increment de només el
0,25% de les pensions evidencia la pèrdua de capacitat econòmica de les persones
pensionistes i del seu poder adquisitiu.

Atès el que s’ha exposat, i donat que molts pensionistes es troben en una situació límit,
per la pèrdua de forma reiterada, any rere any, el seu poder adquisitiu, amb la finalitat
també de no perjudicar als nous pensionistes amb el factor de sostenibilitat, els grups
municipals de GfP, CiU i ERC-AM a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages demanen al
Ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Demanar al govern espanyol que revisi i refaci la fórmula de càlcul de pensions,
incloent-hi el factor de la inflació, per poder garantir el poder adquisitiu dels pensionistes,
tenint en compte també la inflació a Catalunya que és, de forma reiterada en els anys,
més alta que la del global de l’estat espanyol, de manera que les persones pensionistes
que viuen a Catalunya no es vegin doblement perjudicades per l’actual model de càlcul
de pensions.
Segon.- Demanar al govern espanyol que derogui el factor de sostenibilitat de les
pensions aprovat pel govern del PP l’any 2013 i que entrarà en vigor l’1 de gener de
2019, que lliga la pensió inicial amb l’esperança de vida, i implica una reducció de les
rendes dels nous pensionistes.
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A Catalunya l’increment de l’IPC ha estat superior al registrat en el conjunt de l’Estat, tal
i com està succeint de forma històrica (a excepció de l’any 2008 en què van ser idèntics).
Concretament l’IPC català del 2017 es situa en el 2,2%, motiu pel qual els efectes
negatius entre l’escassa puja de la pensió i la inflació és encara més gran que a la resta
de l’estat espanyol, per tant els pensionistes catalans pateixen de forma més acusada
aquesta pèrdua de poder adquisitiu, i ho fan de forma reiterada en el temps.
A aquest problema s’hi suma que l’1 de gener de 2019 entrarà en vigor el factor de
sostenibilitat de les pensions, com a conseqüència de l’aplicació de la mateixa Llei
23/2013, del 23 de desembre, que lliga la pensió inicial amb l’esperança de vida dels
nous pensionistes, i això implica una reducció de les seves rendes.

Tercer.- Fer arribar aquests acords al govern espanyol, al Parlament de Catalunya, a
les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació de Gent Gran de Sant Fruitós de Bages.
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 PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Atès que es considera convenient aprovar una nova Ordenança reguladora del preu
públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària que vingui a substituir i derogar
la fins ara vigent l’Ordenança vigent núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del
servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials (BOP de 29 de desembre de 2017).
La conveniència d’aprovar la nova ordenança rau en la tramitació de forma simultània
de l’aprovació de l’Ordenança per regular de la prestació del servei d’ atenció
domiciliaria. Aquesta ordenança al capítol 6è determina el finançament dels serveis
d’atenció domiciliaria i la participació de les persones usuàries al seu finançament.
(Article 20.- Determinació de la participació de les persones usuàries en el finançament
dels serveis
a) D’acord amb el que s’estableix a l’article anterior, les persones usuàries dels
serveis d’atenció domiciliària contribuiran al seu finançament en funció de la seva
capacitat econòmica personal.
b) Els imports a abonar per les persones usuàries es determinen a partir del preus
públics aprovats per l’Ajuntament en les ordenances corresponents.
c) (..).
Vist que consta a l’expedient la corresponent estudi econòmic financer per a la
determinació de la quantia del preu públic.
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13. Aprovar provisionalment l’Ordenança Núm. 25 reguladora del preu públic
per la prestació del servei d’atenció domiciliària (exp. 180/2018)

Vist el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals,(TRLHRL) en el seus articles 41 a 47 respecte
dels preus públics que poden establir els ajuntaments.
Vist els antecedents de l’expedient i de conformitat amb el que estableixen els articles
15 a 19 del TRLHL, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 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, que estableixen el
procediment per a la aprovació, derogació i modificació de les ordenances reguladores
dels tributs municipals
Atès que l’aprovació de la ordenança es competència del Ple de la corporació de
conformitat amb l’establert a 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) per acord de la majoria simple per
aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL).
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’ adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora del preu públic per la
prestació del servei d’atenció domiciliària que haurà de regir en l’exercici de 2018 i
següents a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de
la Província, que figura com a document annex del present acord.

Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER.- Declarar aprovada definitivament l’Ordenança reguladora del preu públic per
la prestació del servei d’atenció domiciliària, en el cas que no es presentin reclamacions
durant el termini d’exposició pública.
QUART.- Publicar l’acord definitiu de l’aprovació i l’Ordenança reguladora del preu
públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària al Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ.- 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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SEGON.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la seu electrònica.

SISÈ.- Declarar que, un cop l’aprovació provisional esdevingui 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 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.
ORDENANÇA NÚM. (25), REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Article 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei
del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya,
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció
Domiciliària.
1.

2.

Aquest servei inclou:

El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de
serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis
relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.
El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb
discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que
conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o
discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any
mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el
suport dels mitjans personals necessaris.
b)

Article 2.- Concepte.
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de:
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme
actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:
a)

- Tasques

assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies,
prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer
front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.
-

Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres
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a)

de similars característiques)
l’apartat anterior.
b)

a aquelles persones i/o famílies a què es refereix

Servei de teleassistència domiciliària.

Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que
constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria.
Article 4.- Indicadors de referència.
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió
del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració
competent fixarà un indicador de referència.
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència
de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerarse tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació d’aquest Model
de copagament.

a)

Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora.

b)

Servei de Teleassistència - 13,44 EUR/mes.

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de
l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima.
La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons
els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de
29/04/2014).
1.

Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF,
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de
les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
2.

Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense
3.
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Per a l’exercici 2018, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:

consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades
pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les
dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de
convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment
reconeguda.
Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que
aporti els certificats d’ingressos pertinents.
4.

La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent
manera:
5.

- L’import

de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per
trams de renda.

-A

cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.

- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.

Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de
copagament.
Mentre no s’aprovi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
l’exercici 2018,continua vigent L’IRSC de l’any 2017 fixat en 663,98 euros mensuals i
7.967,73 euros anuals, als efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex
es vegi modificat durant la vigència d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament
incorporat en la taula A d’aquest article, en les quanties que en resultin.
-

Taula A
Capacitat Econòmica
desglossament per trams
(euro mes)

Tipus
(%)

Quota Màxima

de 0 a 1
IRSC

de 0,00 € a
663,98 €

0%

de 1 a 2
IRSC

de 663,99 € a
1.327,96 €

30%

entre 0,01 € i 199,19 €

de 2 a 3
IRSC

de 1.327,97 € a
1.991,94 €

40%

entre 199,20 € i 464,79 €

0,00 €
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-

de 3 a 4
IRSC
de 4 a 5
IRSC
més de 5
IRSC

de 1.991,95 € a
2.655,92 €
de 2.655,93 € a
3.319,90 €
més de 3.319,91 €

50%

entre 464,80 € i 796,78 €

60%

entre 796,79 € i 1.195,16 €

65%

més de 1.195,17 €

Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà
considerar la quota a pagar de forma integral.
6.

Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament,
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.
7.

Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota
màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.
8.

No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta
ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les
esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat
al pagament d’aquests serveis.
9.

Article 6.- Preu públic exigible.
1.

Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:

2.

Servei de Teleassistència:

El preu públic és de 7,21 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència,
fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança.
En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els
supòsits previstos a l’apartat 9 de l’article anterior.
3.

Article 7.- Meritament.
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització
de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés.
El preu públic s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu
primers dies del mes següent en el que s’ha prestat el servei.
1.
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El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència,
fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança.

El pagament del preu públic es podrà realitzar mitjançant domiciliació bancària que
sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
2.

Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
3.

Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència.
Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de
determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el
nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
1.

En aquest cas quedaria modificada la taula A de l’article 5.5 d’aquesta ordenança en
les quanties que en resultin.
Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a
l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.
2.

Amb la entrada en vigor d’aquesta Ordenança queda derogada l’Ordenança vigent núm.
25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis
assistencials.
Disposició final.
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 8 de març de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data
........, entrarà en vigor al dia ......... i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
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Disposició derogatòria.

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

Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 4 ( 4 CIU )

14. Modificació de la composició de diversos Consells municipals d'obligada
existència (reglament de participació ciutadana) (exp. 200/2016)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

15. Canvi de representant municipal a l’organització especial sense
personalitat jurídica pròpia ‘Bages Turisme’ (exp. 66/2015)
Primer.- En data 8 d’abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va
aprovar l’adhesió a la organització especial sense personalitat jurídica pròpia “Bages
Turisme”.
Segon. Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages
Turisme” estableixen que la incorporació de nous representants requerirà l’acord de
l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-la, amb adhesió
expressa a les seves normes, i l’acord del Consell d’Administració Plenari de “Bages
Turisme”.
Tercer. En data 11 de febrer de 2016, el Ple de l’ajuntament va aprovar una modificació
en quant als representants de l’Ajuntament en aquest Consell, essent nomenat l’alcalde
com a representant titular i el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Racero Esquius,
com el seu suplent.
Quart. Vist que es fa necessari, als efectes de l’organització municipal, modificar aquesta
representació.
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

Vuitè.- Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, estableix
que el municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de la
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, la relacionada en matèria
d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
Per la qual cosa, el Ple Municipal, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Promoció del Territori,
ACORDA :
Primer. Designar al Sr. Xavier Racero Esquius, regidor de Promoció Econòmica, com a
representant municipal titular i el sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde
l’Ajuntament, com al seu suplent, en el si del Consell d’Administració Plenari de Bages
Turisme.
Segon. Mantenir la delegació de signatura de tots els tràmits que es requereixen per a
l’efectivitat dels acords al Sr. Alcalde.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages
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 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 : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 4 ( 4 CIU)
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-

16. Modificació de l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública
mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants (exp. 1570/2017)
Primer. Atès que existeix una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública
mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants.
Segon. Atès que és voluntat de l’Ajuntament regular l’ocupació de la via pública referent
a les extensions comercials per tal de reglamentar les condicions i característiques
d’aquesta habilitació de l’espai públic.
Tercer. Atès que en ambdós casos es tracta de regular l’ús particular d’un espai públic i
l’Ajuntament ha de coordinar l’ús d’aquest bé per tal d’assegurar la convivència
ciutadana i l’equilibri entre l’ús i l’ocupació d’aquest espai.
Quart. Atès que es proposa regular en una única ordenança l’ocupació de la via pública
per a usos comercials vinculats a establiments.
Cinquè. 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 Promoció del Territori, donada la concreta
redacció tècnica i específica que ha de tenir aquest document, que s’annexa ja a la
present proposta.
Sisè. 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 de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de la via pública mitjançant la instal.lació de terrasses de bars i restaurants,
la qual passa a denominar-se “Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública
mitjançant la instal.lació de terrasses de bars i restaurants i l’establiment d’usos
comercials vinculats a establiments”, disposant que la Comissió Informativa de Promoció
del Territori actuï com a Comissió d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la
proposta d’ordenança, que seguidament s’efectua, per tal de que sigui elevada al Ple.
SEGON. Aprovar inicialment la proposta de modificació de l’ordenança, 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 de l’ordenança.

-

PREÀMBUL:

On diu:

Ha de dir: “
La motivació d’aquesta ordenança troba el seu origen en la normativa aprovada per
Junta de Govern Local del 7 de maig de 2012, de l’ordenança posterior que regulava el
buit normatiu que contenia la regulació de les autoritzacions municipals per a la
instal·lació de taules, cadires i altres elements per al desenvolupament d’activitats
privades a la via pública i de la necessitat de regular les extensions comercials del
municipi. Per aquest motiu, aquesta ordenança es troba dividida en dos capítols
que regulen l’ocupació de la via pública. El primer capítol regula les terrasses i
elements similars, i en el segon, les habilitacions de les extensions comercials.
L’objectiu de la regulació es determinar les condicions d’ubicació, superfícies a
ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, els
horaris i el règim sancionador, compatibilitzant aquesta opció amb la convivència
ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre els diversos usos i objectes
que intervenen en l’ús i l’ocupació de l’espai públic.
L’ús particular d’un espai públic amb les finalitats indicades fa necessària la
coordinació de l’ús d’aquest bé per part d’altres usuaris prenent com a punt de
partida la garantia dels drets dels veïns que resideixen en les proximitats
d’aquests establiments i la garantia de les condicions de seguretat en el trànsit de
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“L’ Ajuntament en allò que fa referència a la regulació de les autoritzacions municipals
per a la instal·lació de taules, cadires i altres elements per al desenvolupament
d’activitats privades a la via pública es regia per la normativa aprovada per la Junta de
Govern Local el 7 de maig de 2012. Aquesta normativa, de caràcter transitori, i el buit
normatiu que contenia, han motivat la redacció d’una ordenança que troba el seu origen
en aquella, amb la finalitat de regular el règim d’autoritzacions, el procediment per al seu
atorgament i el règim d’ús de l’espai públic i el seu mobiliari. A aquest efecte, han de
determinar-se les condicions d’ubicació, superfícies a ocupar, característiques tècniques
i estètiques dels elements a instal·lar, els horaris i el règim sancionador, comptabilitzant
aquesta opció amb la convivència ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre
els diversos usos i objectes que intervenen en l’ús i l’ocupació de l’espai públic.
Les determinacions que afecten la imatge seran aplicables a les terrasses que es situïn
en sòl privat i siguin visibles des de la via pública.
L’ús particular d’un espai públic amb la finalitat indicada fa necessària la coordinació
necessària amb l’ús d’aquest bé per part d’altres usuaris prenent com a punt de partida
la garantia dels drets dels veïns que resideixen en les proximitats d’aquests establiments
i la garantia de les condicions de seguretat en el trànsit de vehicles i persones,
circumstàncies que fan necessari que per part de l’Ajuntament es realitzi una tasca de
comprovació de les condicions plantejades pels sol·licitants en l’exercici d’aquesta
ocupació privativa i com a conseqüència de les mateixes es procedeixi a la liquidació i
percepció de les contraprestacions econòmiques contemplades en l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa (OF 12).”

vehicles i persones, circumstàncies que fa necessari que l’Ajuntament realitzi una
tasca de comprovació de les condicions plantejades pels sol·licitants en l’exercici
d’aquestes ocupacions privatives i com a conseqüència de les mateixes es
procedeixi a la liquidació i percepció de les contraprestacions econòmiques
contemplades en les següents ordenances fiscals. l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa (OF 12), que regula el capítol I i l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic” (OF 14), que regula el capítol II.
1) S’insereix el nou text referent a l’índex:

INDEX

Capítol II-HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS (art.10è a l’art.19è)
− Objecte i definicions
− Naturalesa i règim jurídic
− Productes i elements autoritzats
− Sol·licitud de llicència i consideracions de les condicions d’extensió
comercial
− Àmbit temporal
− Condicions generals i determinació de l’àrea d’ocupació per extensions
comercials
− Col·locació d’elements auxiliars
− Horaris i obligacions de neteja
− Tramitació i documentació a aportar per la sol·licitud de llicència
− Règim sancionador
Disposicions
− Disposició addicional
− Disposició transitòria
− Disposició derogatòria
− Disposició final
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Capítol I-TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I ALTRES ELEMENTS
SIMILARS (art.1 a l’art.9è)
− Objecte i definicions
− Naturalesa i règim jurídic
− Sol·licitud de llicència i condicions d’explotació de l’establiment
− Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai
− Condicions generals de les terrasses
− Horaris i obligacions de neteja
− Col·locació d’elements auxiliars
− Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència
− Adopció de mesures en cas d’incompliment

Annexes:
Condicions d’implantació-Article 7-Definició d’elements
− Annex 1 -Mòdul Orientatiu (art.7a), tendals i para-sols (art.7 c), jardineres
(art.7e)
− Annex 2 -Vorera (art.5a)
− Annex 3 -Calçada (art.5b), carrer de prioritat invertida (art.5a)
Condicions d’implantació-Article 7-Colors preferents
− Annex 4 -Articles 7a i 7c
− Annex 5 -Extensions Comercials (art. 15)
2) S’insereix Capítol I Terrasses i altres elements similars.
-

Article 7è

Col·locació d’elements auxiliars
On diu:

- No s’admet maquinària de climatització en terrasses a l’aire lliure a la via pública.
- Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya. Les estufes a col·locar hauran de tenir el menor consum
possible.
- Les estufes hauran de ser de gas propà (GLP) i no s’autoritzarà instal·lar a menys de
2 m de la línia de façana dels immobles, ni d’arbres, fanals i elements assimilats.
S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de implantació específica. L’establiment
haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil
accés. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació
- No s’admeten estufes elèctriques.
g) Instal·lacions elèctriques. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Compliran amb les prescripcions tècniques definides en el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió vigent.
- Seran executades per part d’un instal·lador autoritzat.”
Ha de dir:
f) Estufes. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Les estufes hauran de funcionar amb combustible gasós (gas propà, butà,
o altres gasos liquats del petroli GLP). No s’admetran els models d’estufes
de gas de tipus domèstic.
- Les estufes han de ser homologades i disposar del pertinent marcatge CE
de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea, i han de complir
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“f) Estufes. Hauran de complir amb les següents condicions:

-

-

-

amb la reglamentació tècnica corresponent per aparells de gas.
Les estufes s’hauran de situar a l’interior del perímetre autoritzat de la
terrassa.
Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’hauran de
deixar sense funcionament les estufes.
Les estufes a col·locar hauran de posseir el menor consum energètic
possible.
No s’autoritzarà instal·lar les estufes a menys de 2 metres de la línia de
façana dels immobles, d’arbres, fanals i elements similars. S’indicarà la
viabilitat de la instal·lació de les estufes a partir de la seva implantació
específica.
Quan s’instal·lin estufes, els elements tèxtils de la pròpia terrassa (tendals,
para-sols, paravents, entre d’altres) haurà de ser no propagadors de la
flama.
No s’admet la instal·lació d’estufes elèctriques, ni tampoc altres
instal·lacions de climatització en terrasses a l’aire lliure emplaçades a la via
pública.

-

-

-

-

Els aparells i receptors elèctrics només podran ser alimentats mitjançant
instal·lacions autònomes (bateries o piles). No s’admetrà la instal·lació, ni
l’alimentació elèctrica dels receptors de la terrassa a través de generadors
elèctrics o grups electrògens.
Els aparells i receptors elèctrics, així com la seva instal·lació, compliran
amb les prescripcions tècniques definides al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent.
Les instal·lacions elèctriques (alimentades amb bateries o piles) seran
executades per part d’un instal·lador autoritzat, inscrit al Registre d'Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o als registres pertinents
d’altres comunitats autònomes.
Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’haurà de
deixar sense subministrament elèctric la instal·lació (bateries o piles
desconnectades).

3) S’insereix el nou text del capítol II, que diu:
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g) Instal·lacions elèctriques. Hauran de complir amb les següents condicions:

CAPÍTOL II
HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS
Article 10è.
Objecte i definicions.
Objecte:

Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
Article 12è.
Productes i elements autoritzats
Els productes i elements que es podran situar a la zona autoritzada de via pública
per a extensions comercials comprendran exclusivament:
1) Els elements de suport dels productes a vendre autoritzats que hauran de ser
mòbils (autoportants) de fàcil muntatge i desmuntatge.
2) Els elements de publicitat i propaganda preferentment integrats en els suports
de productes (publicitat que no sigui aliena al propi establiment; o bé, si és
publicitat aliena, referida sempre als productes exposats i integrada a
expositors).
3) Les pissarres, cartells i anuncis promocionals si estan dins l’àmbit de l’extensió
comercial.
4) Els elements que necessitin una connexió elèctrica que hauran d’ubicar-se
adossats a la façana i la seva connexió s’haurà de realitzar a l’interior de l’
establiment.
Per tant, s’entén que per defecte, els establiments comercials:
a) No podran exposar productes en el domini públic diferents als autoritzats
per llur llicència, comunicació o declaració responsable subjecte a l’activitat.
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La present ordenança, en el seu capítol II, té per objecte regular el procediment i
les condicions necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de domini
públic (via pública, voreres, etc.) per part dels establiments en l’ampliació de la seva
extensió comercial.
Definició:
Extensió comercial: Qualsevol mitjà físic o suport destinat a ampliar la superfície
d’exposició i venda de productes d’un establiment comercial en la via pública o
d’ocupació directa del domini públic amb productes a la venda.
Article 11è.
Naturalesa i règim jurídic.

b) No podran situar els productes autoritzats al paviment o sòl, llevat que no
puguin exposar-se de forma elevada per raons de seguretat.
c) No podran emprar l’espai autoritzat com emmagatzematge o per acumular
residus, envasos, embalatges, carretons o cistelles.
d) No podran situar-se màquines de venda automàtica, tancs destinats a la
venda de gelats i elements anàlegs sense disposar de l’homologació prèvia
i s’haurà de fer constar els advertiments que amb caràcter obligatori
estableix la normativa d’ordenació del comerç minorista.
e) No podran deixar cables elèctrics sense les mesures de protecció
adequades. Caldrà que la connexió estigui a l’interior del propi establiment.
No podran exposar aquells productes que suposin una ocupació
desproporcionada de l’espai públic, per raons de mobilitat, seguretat i
salubritat.

Article 13è.
Sol·licitud de llicència i consideracions
comercial

de les condicions d’extensió

Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb la
condició d’extensió comercial es regirà per la present normativa, amb la
consideració prèvia de que tot el que no estigui expressament contemplat en
aquesta no és autoritzable.
No es pot modificar l’extensió d’ús de la via pública sense la corresponent llicència
municipal. La sol·licitud s’haurà de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta
finalitat on hauran de constar totes les dades i la documentació necessàries per la
seva tramitació.
Qualsevol modificació d’algun dels paràmetres de la llicència d’ocupació de via
pública atorgada requerirà la modificació d’aquesta.
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència/ comunicació d’activitat, amb
control inicial de caràcter favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin
estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat.
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública es transmetran amb
la transmissió de la titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una
pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als
elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes
indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Article 14è.
Àmbit temporal
La present regulació de les extensions comercials serà vigent i d’aplicació a partir
de la seva data d’aprovació.
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f)

La sol·licitud d’autorització d’aprofitament especial del domini públic serà com a
màxim d’un any. L’ Ajuntament podrà concedir la llicència per un termini inferior al
sol·licitat per raons d’interès públic.
En atenció a les característiques de les extensions comercials, en qualsevol
moment es podran revocar les llicències sense dret a indemnització.
Aquestes sol·licituds caldrà cursar-les com a mínim 15 dies abans de l’inici de la
data per la qual es demana l’autorització.
L’Ajuntament pot deixar sense efectes de forma temporal l’ocupació de l’espai
concedit sense dret a indemnització si té previst realitzar una altra activitat (festa
major, fires, mercats, etc.). En aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà als titulars
de la llicència afectats amb 7 dies d’antelació.
Quan l’espai concedit per la llicència es vegi afectat per obres municipals es podrà
anul·lar la llicència i retornar els diners proporcionals.

Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment,
de manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants d’un mínim
de 1,50m, de la vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de
la façana de l’establiment. No obstant, l’Ajuntament podrà autoritzar una situació
diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès públic.
Caldrà deixar un pas lliure d’ 1 metre d’entrada / sortida i vies d’evacuació de
l’activitat.
L’extensió comercial haurà de respectar i preservar els espais d’entrada de portals,
guals, passos de vianants, accessos de vehicles públics o de serveis, zona de
parades de transport urbà, i no obstaculitzar arquetes de registres de serveis públics
o altres elements de mobiliari urbà.
En cap cas no s’admetrà l’habilitació d’ extensió comercial en espais que dificultin
l’accés a instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes
de registre, boques de reg,...), així com pels serveis d’emergència a hidrants
d’abastament d’aigua contra incendis. Igualment, no s’admetrà l’extensió si
obstaculitza els passos de vianants, carrils bici, accessos d’habitatges i locals, guals
de vehicles, sortides d’emergència d’establiments, parades de transport públic, l’ús
del mobiliari urbà, el correcte funcionament d’embornals i la pròpia escorrentia
d’aigües pluvials per la via pública, i que ocultin totalment o parcialment o dificultin
la visibilitat de la senyalització viària.
En el cas que l’ espai habilitat com extensió comercial coincideixi amb instal·lacions
elèctriques per enllumenat públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una
distància menor de 2 metres no podran utilitzar-se elements metàl·lics
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies del
trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecte.
Per fer el càlcul dels m2 d’ocupació real i la taxa del domini públic s’utilitzarà la
projecció en planta de l’element.
Per delimitar la superfície ocupada, es marcarà el paviment amb pintura blanca
situant hi els vèrtexs de l’ocupació.
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Article 15è.
Condicions generals i determinació de l’àrea d’ocupació per extensions
comercials

Article 16è.
Col·locació d’elements auxiliars
Les pissarres, els cartells i els anuncis promocionals es podran col·locar a la via
pública i la seva ocupació quedarà regulada segons la superfície que ocupi en
planta, compatibilitzant mínim 1m2.
Article 17è.
Horaris i obligacions de neteja
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la mobilitat dels
veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit haurà de ser com a màxim
el mateix que l’horari comercial de l’establiment o negoci autoritzat.
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per
l’ús de la via pública com a extensió comercial.

Per tal d’obtenir la llicència, caldrà sol·licitar prèviament la inspecció del tècnic
municipal per tal que realitzi l’aixecament d’ una acta de replanteig i així es pugui
iniciar el tràmit de sol·licitud per poder obtenir l’autorització per l’ocupació de la via
pública. Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant un model estàndard
(disponible a la Web municipal).
Un cop obtinguda una còpia de l’acta de replanteig i per tal de sol·licitar la llicència,
serà necessari que s’aporti:
a) Model de sol·licitud d’ocupació d’extensions comercial (disponible a la Web
municipal)
b) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil : de l’establiment extensiva als
elements instal·lats a la via pública, i amb les quanties mínimes indicades en
el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura de responsabilitat ha de fer
referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris i a la via pública. En cas
de trobar-se en situació de tramitació en el moment de formular la sol·licitud
serà necessari aportar còpia de la proposta de pòlissa i un cop obtinguda la
llicència, còpia de la pòlissa amb l’últim rebut de pagament conforme està
vigent. En cap cas no es podrà iniciar l’ocupació i l’exercici de l’activitat en
aquest espai sense disposar d’una pòlissa vigent amb efectes sobre l’activitat
i els seus possibles riscos en aquest espai.
c) Document acreditatiu de l’abonament de les taxes.
d) Còpia de l’acta de replanteig
Article 19è
Règim sancionador
L’incompliment de les condicions específiques de les extensions comercials per part
del titular de la llicència podrà ser sancionat amb multes de 100,00€ fins a 300,00€
i si s’instal·len sense autorització, amb multes de 300,01€ fins a 600,00€.
En tot cas, l’incompliment de la present normativa, sense tenir en compte el règim
sancionador, donarà lloc a la revocació de l’autorització.
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Article 18è.
Tramitació i documentació a aportar per la sol·licitud de llicència

En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa
i/o, en el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la llicència
sol·licitada, s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes per obligar
a retirar aquells elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a les mateixes.
Als establiments que hagin estat objecte de sanció ferma via administrativa no se’ls
concedirà la llicència.
Disposició addicional
En els aspectes no definits explícitament en aquesta ordenança seran d’aplicació
l’ordenança de convivència ciutadana i altres normatives de legal aplicació.
Disposició transitòria
Els establiments de restauració i establiments comercials que en el moment de
l’entrada en vigor de la present normativa disposin d’elements de terrasses o
d’extensions comercials que no s’ajustin a les seves prescripcions, encara que
tinguin llicència municipal, hauran d’ajustar-se als criteris definits en la present al
cap de 3 mesos de la seva aprovació definitiva.

Disposició derogatòria

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes 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.
4) S’insereix nou croquis de la regulació de les extensions comercials:
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Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, que
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta
ordenança.

QUART. Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període d’informació
pública, no en sorgeixen al·legacions.
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
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TERCER. Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal.lació de terrasses de bars
i restaurants i l’establiment d’usos comercials vinculats a establiments, 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.

-

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 i 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.

SETÈ. En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, Declarar que:
•

•

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant
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 de l’ordenança.

(Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple en sessió de data xx d’xxxx de 2018,
i publicada al Butlletí Oficial Província el xx de xxx de 2018.
PREÀMBUL:
La motivació d’aquesta ordenança troba el seu origen en la normativa aprovada per
Junta de Govern Local del 7 de maig de 2012, de l’ordenança posterior que regulava el
buit normatiu que contenia la regulació de les autoritzacions municipals per a la
instal·lació de taules, cadires i altres elements per al desenvolupament d’activitats
privades a la via pública i de la necessitat de regular les extensions comercials del
municipi. Per aquest motiu, aquesta ordenança es troba dividida en dos capítols
que regulen l’ocupació de la via pública. El primer capítol regula les terrasses i
elements similars, i en el segon, les habilitacions de les extensions comercials.
L’objectiu de la regulació es determinar les condicions d’ubicació, superfícies a
ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, els
horaris i el règim sancionador, compatibilitzant aquesta opció amb la convivència
ciutadana i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre els diversos usos i objectes
que intervenen en l’ús i l’ocupació de l’espai públic.
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT
LA INSTAL.LACIÓ DE TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I L’ESTABLIMENT
D’USOS COMERCIALS VINCULATS A ESTABLIMENTS

L’ús particular d’un espai públic amb les finalitats indicades fa necessària la
coordinació de l’ús d’aquest bé per part d’altres usuaris prenent com a punt de
partida la garantia dels drets dels veïns que resideixen en les proximitats
d’aquests establiments i la garantia de les condicions de seguretat en el trànsit de
vehicles i persones, circumstàncies que fa necessari que l’Ajuntament realitzi una
tasca de comprovació de les condicions plantejades pels sol·licitants en l’exercici
d’aquestes ocupacions privatives i com a conseqüència de les mateixes es
procedeixi a la liquidació i percepció de les contraprestacions econòmiques
contemplades en les següents ordenances fiscals. l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa (OF 12), que regula el capítol I i l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic” (OF 14), que regula el capítol II.
INDEX

Capítol II-HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS (art.10è a l’art.19è)
− Objecte i definicions
− Naturalesa i règim jurídic
− Productes i elements autoritzats
− Sol·licitud de llicència i consideracions de les condicions d’extensió
comercial
− Àmbit temporal
− Condicions generals i determinació de l’àrea d’ocupació per extensions
comercials
− Col·locació d’elements auxiliars
− Horaris i obligacions de neteja
− Tramitació i documentació a aportar per la sol·licitud de llicència
− Règim sancionador
Disposicions
− Disposició addicional
− Disposició transitòria
− Disposició derogatòria
− Disposició final
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Capítol I-TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I ALTRES ELEMENTS
SIMILARS (art.1 a l’art.9è)
− Objecte i definicions
− Naturalesa i règim jurídic
− Sol·licitud de llicència i condicions d’explotació de l’establiment
− Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai
− Condicions generals de les terrasses
− Horaris i obligacions de neteja
− Col·locació d’elements auxiliars
− Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència
− Adopció de mesures en cas d’incompliment

Annexes:
Condicions d’implantació-Article 7-Definició d’elements
− Annex 1 -Mòdul Orientatiu (art.7a), tendals i para-sols (art.7 c), jardineres
(art.7e)
− Annex 2 -Vorera (art.5a)
− Annex 3 -Calçada (art.5b), carrer de prioritat invertida (art.5a)
Condicions d’implantació-Article 7-Colors preferents
− Annex 4 -Articles 7a i 7c
− Annex 5 -Extensions Comercials (art. 15)
CAPÍTOL I
TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS

Objecte :
La present ordenança té per objecte regular el procediment i les condicions
necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl de domini públic (
via pública, voreres, places, etc.) mitjançant la instal·lació de terrasses i altres
elements de mobiliari similars als serveis d’establiments de restauració ( bars,
restaurants, granges i semblants ).
Definicions:
A) Terrassa. S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat en domini públic
on s’ubiquin taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements auxiliars, per
a l’ús públic al servei dels establiments de restauració, amb les que formaran
una única unitat d’explotació
B) Mobiliari. S’entén per mobiliari els objectes que formen part de la terrassa, tals
com, taules, cadires, jardineres, arbustos, tendals, para-sols, estructures
auxiliars, paravents i similar
Article 2n.
Naturalesa i règim jurídic.
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
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Article 1r.
Objecte i definicions.

Article 3r
Sol·licitud de llicència i condicions d’explotació de l’establiment.
Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb taules
i cadires o qualsevol altre tipus d’elements, inclosos els necessaris per
desenvolupar les activitats de carrer autoritzables, es regiran per la present
normativa, amb la consideració prèvia de que tot el que no estigui expressament
contemplat en aquestes no és autoritzable.
No es pot instal·lar cap terrassa ni modificar-ne el nombre de taules i elements
auxiliars autoritzats sense la corresponent llicència municipal. La sol·licitud s’haurà
de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta finalitat on hauran de constar totes
les dades i la documentació necessàries per la seva tramitació.
Qualsevol modificació substancial d’algun dels paràmetres de la llicència
d’ocupació de via pública atorgada serà motiu de comunicació prèvia per
adequació de la mateixa.
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència / comunicació d’activitat, amb
control inicial de caràcter favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin
estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat.
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran objecte de
transmissió quan s’hagi produït la transmissió de titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una
pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als
elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes
indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost.

L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per períodes mensuals concrets (
per mensualitats senceres sense possibilitat de fracció i amb data d’inici i fi
coincidint amb el mes natural ) o per total de temporada, conforme al següent
calendari :

Temporada alta

Temporada baixa

Data inici

Data fi

Data inici

Data fi

1 de maig

31
d’octubre

1 de
novembre

30 d’abril

La sol·licitud de mensualitats o temporades en cada categoria ( alta i/o baixa )
determina l’aplicació dels condicionants específics previstos per cada una d’elles,
especialment pel que respecta a limitacions d’horari d’instal·lació.
A efectes tributaris, el període sol·licitat per l’interessat determinarà el càlcul de la
taxa segons les tarifes aplicables per temporada alta ( de maig a octubre ) i
temporada baixa ( de novembre a abril ) segons l’establert a l’Ordenança fiscal
vigent.
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Article 4rt
Àmbit temporal i realització d’activitats al mateix espai.

Per properes temporades, i conforme la normativa vigent en cada moment,
l’autorització serà prorrogable prèvia presentació d’una nova sol·licitud amb aquest
objecte a la qual s’adjuntarà necessàriament còpia de la pòlissa d’assegurança i/o
rebut vigent per aquest nou període, sense ser necessari que la mateixa incorpori
el croquis i les altres especificacions si no es modifiquen els paràmetres de la
llicència autoritzada originàriament.
La autorització de la llicència es concedeix a precari essencialment revocable per
raons sobrevingudes o d’interès públic, sense dret a cap indemnització. Per
aquesta raó l’atorgament de les llicències serà discrecional, sense que hi hagi cap
dret preexistent o invocació de precedents per a la seva obtenció. L’ocupació de
domini públic s’entendrà atorgada sense perjudici de drets de tercers.
L’autorització exclou l’ocupació de l’espai concedit sempre que l’Ajuntament hi
tingui previst realitzar una altra activitat (festa major, fires, mercats, obres...). En
aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà als titulars de la llicència afectats amb set
dies d’antelació i, en resposta a aquest requeriment, els titulars de l’autorització
hauran de procedir a la retirada de les instal·lacions i elements que molestin o
siguin incompatibles amb l’activitat que s’hi hagi de realitzar sense dret a cap
indemnització.

Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment,
de manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants de 1,50m,
per la vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de la façana
de l’establiment, a excepció de les situades a les places. No obstant, l’Ajuntament
podrà autoritzar una situació diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès
públic o sota criteris justificats.
S’estableixen les següents especificitats segons la disposició de la terrassa:
a) Voreres, places i carrers de prioritat invertida. L’ocupació dels espais es
realitzarà seguint les següents disposicions mínimes:
- No es perjudicarà els drets dels vianants i veïns, havent de garantir-ne
un pas lliure mínim de 1,50m.
- No s’ocuparan les sortides de les vies d’evacuació de l’activitat.
- En el cas que la terrassa s’ubiqui contigua a la vorada i no existeixi
línia d’aparcament a la calçada, s’haurà de col·locar un sistema de
protecció per garantir la seguretat dels usuaris, mitjançant una
estructura de fusta d’alçada entre 90 i 110 centímetres. En aquest cas
s’haurà de dipositar una fiança de reposició dels elements urbanístics
afectats, que es fixarà d’acord amb el cost de la reposició, estimat en
20 €/u. Els seus vèrtexs es senyalitzaran amb sistemes
fotolluminiscents homologats.
- En el cas de disposicions als carrers de prioritat invertida, l’amplada de
la terrassa serà com a màxim el 40% de l’ample total del vial, i es
deixarà un espai lliure mínim de 4,00 metres pel pas de vehicles. Si
l’àmbit d’ocupació de la terrassa inclou un escocell, caldrà deixar-lo
enrasat amb la resta paviment segons la normativa vigent
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
b) Calçada. En els casos que no sigui possible la instal·lació de terrasses en
voreres, i en el ben entès que existeixi una línia d’aparcament de vehicles i
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Article 5è
Condicions generals de les terrasses

En cap cas no s’admetrà la instal·lació de terrasses que dificultin l’accés a
instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes de
registre, boques de reg,...), així com pels serveis d’emergència a hidrants
d’abastament d’aigua contra incendis. Igualment, no s’admetran les terrasses que
obstaculitzin els passos de vianants, carrils bici, accessos d’habitatges i locals,
guals de vehicles, sortides d’emergència d’establiments, parades de transport
públic, l’ús del mobiliari urbà, el correcte funcionament d’embornals i la pròpia
escorrentia d’aigües pluvials per la via pública, i que ocultin totalment o
parcialment o dificultin la visibilitat de la senyalització viària.
En el cas que les terrasses coincideixin amb instal·lacions elèctriques per
enllumenat públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una distància menor
de 2 metres, hauran de disposar d’una connexió de terra per totes aquelles parts
metàl·liques i complir els requeriments de seguretat indicats en el vigent
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Per delimitar la superfície ocupada, s’haurà de marcar el paviment amb pintura
blanca situant-hi els quatre vèrtexs. Complementàriament també es podran
col·locar jardineres o similars en tots aquells casos que la llicència ho permeti i
amb el número que es determini; en cap cas podran instal·lar-se de manera fixa.
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies
del trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecte. Quan per les característiques
de la vorera contigua a l’establiment no es pugui concedir l’ocupació sol·licitada,
excepcionalment es podrà autoritzar aquesta en un espai públic de superfície
Pàgina 62 de 105
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: 4HRPLJPCNEDLS2G5PPXYPCHP5 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 105

així ho permeti la configuració de la via, es prolongarà la vorera mitjançant
una tarima annexa a la vorera en el frontal de la façana de l’establiment,
seguint les següents disposicions mínimes:
- La tarima de la terrassa serà de lames de fusta sobre llistons o d’un
material que pugui suportar o absorbir els impactes dels vehicles que
estacionin a la zona.
- Es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera respectant les
condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- L’amplada màxima de la terrassa serà de 2,10m, i 20 centímetres com
a mínim més estreta que l’amplada destinada a l’estacionament de
vehicles.
- El perímetre rectangular al voltant de les taules i cadires estarà
delimitat mitjançant un sistema de protecció en les tres cares que
limiten amb la calçada, per tal de garantir la seguretat dels usuaris. El
sistema serà a base d’una estructura de fusta d’alçada entre 90 i 110
centímetres. Els vèrtexs es senyalitzaran amb sistemes
fotolluminiscents homologats.
- No es podrà ancorar al paviment de la via pública.
- Permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior.
- Tampoc s’admetrà la instal·lació de terrasses a la calçada en vies que
formen part de qualsevol xarxa de carreteres aliena a la titularitat
municipal, o en la que la velocitat permesa sigui igual o superior a 50
km/h. Així doncs queda concretament exclosa d’autorització en
aquesta modalitat la travessia de la N-141c, N-141, B451,BV4511,
BV4512,BV4501 i C-16c
- Els serveis tècnics municipals podran imposar més condicions si cal
incrementar els nivells de seguretat dels clients i els usuaris de la via.

suficient el més proper possible a l’establiment, encara que estigui situat a l’altra
banda de la calçada amb les mateixes condicions d’ocupació aplicables en relació
a la calçada previ informe favorable dels serveis tècnics i la policia local on de
forma específica es tracti, entre altres qüestions, les condicions de seguretat en el
trànsit des de l’establiment fins la terrassa per part dels empleats i els clients.
Excepcionalment es podrà admetre la possibilitat de trasllat o retirada de mobiliari
urbà quan la seva situació afecti de forma decisiva la viabilitat de la terrassa i
sempre que les circumstàncies tècniques i urbanístiques ho permetin. En el cas
de trasllat o retirada d’aquest mobiliari, el seu cost anirà a càrrec de l’interessat.
S’adjunten diferents croquis en els annexes 2 i 3 segons la disposició de la
terrassa.
Article 6è
Horaris i obligacions de neteja
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la tranquil·litat
dels veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit amb presència de
clients serà permesa dintre dels següents horaris:
Temporada baixa (novembre / abril)

Hora d’inici
08:00 h

de dilluns a diumenge
Hora de finalització
22:00 h
Temporada alta (maig / octubre)
de dilluns a diumenge
Hora de finalització
24:00 h

Cada establiment adaptarà el seu horari de funcionament en aquests espais dintre
dels límits horaris indicats als quadres anteriors.
No obstant això, i per supòsits concrets degudament justificats en raons d’interès
general o per evitar molèsties excessives, l’Alcalde podrà resoldre ampliacions o
reduccions de l’horari general. L’horari establert podrà reduir-se per causes
excepcionals, degudament justificades, i també per molèsties greus i reiterades.
En qualsevol cas, es fixa una tolerància (que en cap cas serà superior a mitja hora)
per a la recollida i neteja de la zona ocupada de les terrasses, sense la presència
de clients.
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per
l’ús de la terrassa.
Les taules, cadires i elements auxiliars de petites dimensions (cendrers i
papereres) tan sols ocuparan la via pública durant els límits de l’horari autoritzat.
Aquests s’hauran de retirar obligatòriament dins el local un cop transcorregut
l’horari autoritzat, mentre que en el cas d’elements fixes i pesats (tals com parasols o jardineres) hauran de quedar nets i recollits en una zona de l’espai autoritzat
que no impliqui cap molèstia o perill per la resta d’usuaris de la via. Una vegada
transcorregut el període de vigència de l’autorització s’haurà de retirar de la via
pública tots els elements de la terrassa.
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Hora d’inici
08:00 h

Les terrasses compliran amb les prescripcions tècniques de protecció contra la
contaminació acústica establertes en Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos.
Article 7è
Col·locació d’elements auxiliars
a)Taules i cadires. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Les taules seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma
circular, quadrada o rectangular.
- Les cadires seran d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i
respatller de peces d’alumini anoditzat.
- Les cadires podran disposar de coixins i de respatllers, de material
tèxtil, llisos i d’un únic color per a la terrassa (es podrà proposar algun
dels colors preferents que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL
1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema).
- Tant les taules com cadires disposaran de tacs de goma per evitar el
contacte directe de les parts metàl·liques amb el paviment.
- De manera orientativa, la superfície ocupada per les diferents
disposicions de mòduls que determina l’annex 1 és de 4m2.
Es podran valorar altres materials amb el ben entès que suposin una
millora qualitativa i ambiental seguint els criteris que l’ajuntament
determini per a cada cas en funció de l’entorn de paisatge urbà.
b) Pissarres i taules anunciadores. Hauran de complir amb les següents
condicions, sense perjudici de les extensions comercials:
- No s’autoritzarà la col·locació de pissarres ni taulers anunciadors de
preus enmig del pas, només es podran situar penjats en les façanes
dels establiments, sobresortint un màxim de 10cm.
- L’exposició d’articles davant d’un establiment resta prohibida.
c) Tendals i para-sols. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Seran de material tèxtil i llis.
- Es podrà proposar algun dels colors preferents que recull l’annex 4:
RAL 1013 blanc perla, RAL 1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema.
- El suport serà d’alumini polit anoditzat i desmuntable, i no dificultarà el
pas de vianants. El recolzament no haurà de danyar el paviment de la
via pública, tot i que excepcionalment es podrà autoritzar encastats al
paviment amb una platina fixada amb cargols (en aquest darrer cas
s’haurà de dipositar una fiança de reposició dels elements urbanístics
afectats, que es fixarà d’acord amb el cost de la reposició, estimat en
45 €/u).
- Seran plegables de forma quadrada a quatre aigües, amb unes
dimensions màximes de 2,5m x 2,5m.
- En cas de col·locar tendals o para-sols l’alçada mínima de la part més
baixa d’aquests serà de 2,20m. I en cap cas no podrà sobresortir de la
superfície destinada a terrassa.
- Només s’admetrà la publicitat del nom comercial de l’establiment o el
logotip del municipi.
- No s’autoritzaran la instal·lació d’aquests elements dintre de l’espai
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delimitat quan es trobin en les immediacions de parades de transport
públic, sortides de vehicles i aparcaments. En el seu ús no hauran
d’afectar la porta d’entrada dels edificis d’habitatges i comerços.
d) Cendrers i papereres. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Cada terrassa haurà de disposar de les papereres i cendrers
necessaris per garantir el seu correcte estat de neteja, salubritat i
conservació.
- Es prohibeix la instal·lació a la via pública de cendrers i papereres
fixes, per part dels titulars d’establiments. La instal·lació d’aquests
elements únicament podrà realitzar-se en l’espai privat d’accés als
establiments o sobre les taules autoritzades.
- El titular de l’establiment es farà responsable de l’estat de neteja,
conservació i manteniment dels cendrers i papereres, essent possible
que per raons d’ornat i salubritat pública l’autoritat municipal ordeni la
retirada dels mateixos en cas que no compleixi amb dites obligacions.
e) Jardineres. Hauran de complir amb les següents condicions:

-

Es podran col·locar jardineres d’un material integrable amb l’entorn,
preferentment de fusta, dins de la superfície ocupada per la terrassa.
La torreta tindrà unes dimensions, tal com indica l’annex 1, de 50cm
d’amplada com a màxim, i entre 50cm i 60cm d’alçada.
L’altura total màxima inclosa la plantació serà de 120cm.

f) Estufes. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Les estufes hauran de funcionar amb combustible gasós (gas propà, butà,
o altres gasos liquats del petroli GLP). No s’admetran els models d’estufes
de gas de tipus domèstic.
- Les estufes han de ser homologades i disposar del pertinent marcatge CE
de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea, i han de complir
amb la reglamentació tècnica corresponent per aparells de gas.
- Les estufes s’hauran de situar a l’interior del perímetre autoritzat de la
terrassa.
- Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’hauran de
deixar sense funcionament les estufes.
- Les estufes a col·locar hauran de posseir el menor consum energètic
possible.
- No s’autoritzarà instal·lar les estufes a menys de 2 metres de la línia de
façana dels immobles, d’arbres, fanals i elements similars. S’indicarà la
viabilitat de la instal·lació de les estufes a partir de la seva implantació
específica.
- Quan s’instal·lin estufes, els elements tèxtils de la pròpia terrassa (tendals,
para-sols, paravents, entre d’altres) haurà de ser no propagadors de la
flama.
- No s’admet la instal·lació d’estufes elèctriques, ni tampoc altres
instal·lacions de climatització en terrasses a l’aire lliure emplaçades a la via
pública.
g) Instal·lacions elèctriques. Hauran de complir amb les següents condicions:
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Els aparells i receptors elèctrics només podran ser alimentats mitjançant
instal·lacions autònomes (bateries o piles). No s’admetrà la instal·lació, ni
l’alimentació elèctrica dels receptors de la terrassa a través de generadors
elèctrics o grups electrògens.
Els aparells i receptors elèctrics, així com la seva instal·lació, compliran
amb les prescripcions tècniques definides al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent.
Les instal·lacions elèctriques (alimentades amb bateries o piles) seran
executades per part d’un instal·lador autoritzat, inscrit al Registre d'Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o als registres pertinents
d’altres comunitats autònomes.
Finalitzat l’horari d’obertura de la terrassa de l’establiment, s’haurà de
deixar sense subministrament elèctric la instal·lació (bateries o piles
desconnectades).

h) Fonts acústiques i audiovisuals. Hauran de complir amb les següents
condicions:
- No s’admet la instal·lació de cap tipus de font o emissor acústic
(musical, ambiental, televisors i pantalles, etc.), així com de música en
viu. Llevat de les zones que per les seves característiques
d’emplaçament i entorn ho permetin, i sempre mitjançant la prèvia
autorització municipal. En cas de concedir-se aquesta autorització,
sempre serà per una data concreta i un horari determinat.
i) Estructures auxiliars (pèrgoles, marquesines). Hauran de complir amb les
següents condicions:
- S’ha de garantir l’estabilitat i el suport de l’estructura (es podran
ancorar al paviment de la via pública)
- En cap cas no s’admetrà elements rígids al sostre o laterals per
realitzar el tancament més enllà dels propis elements estructurals de
subjecció.
- Les terrasses que tinguin sistema de protecció (barana), aquesta
quedarà fora de l’estructura, en la cara exterior de la via pública.
- L’alçada màxima lliure serà de 2,40 metres
- L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les verificacions pertinents
per garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris.
- El sostre serà opac i podrà cobrir-se fins al 100% de la superfície, amb
un pendent suficient per assegurar l’evacuació efectiva de les aigües
pluvials.
- Com a màxim es podran tancar dos laterals, sempre deixant lliure el
lateral més proper a l’accés de l’establiment.
- El tancament del lateral fins a 1,00m podrà ser opac fins al 100%, a
partir de 1,00 fins a 2,40m podrà ser opac fins un 30% de la seva
superfície, la resta serà transparent.
- Els laterals hauran de ser plegables i quedar plegats fora de l’horari
d’obertura de l’establiment.
- Els materials dels tancaments laterals com el sostre seran de lona o
plàstic amb els colors que recull l’annex 4: RAL 1013 blanc perla, RAL
1015 marfil clar, RAL 9001 blanc crema.
- El fet de disposar de l’estructura no autoritza l’emmagatzematge de
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materials i mobiliari en el seu interior.
En cap cas s’admetrà cap mobiliari complementari que no siguin les
pròpies taules i cadires.
L’ajuntament es reserva el dret d’instar el desmuntatge i retirada.
En el cas que resulti malmès qualsevol element de la via pública, la
seva restitució anirà a càrrec del titular de llicència.
L’estructura haurà d’estar inclosa a la pòlissa de responsabilitat civil.

j) Paravents. Hauran de complir amb les següents condicions:
- Tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic
transparent, ocupant tot el lateral.
- Asseguraran la seva estabilitat.
- No es podran ancorar al paviment de la via pública.
- Hauran d’estar inclosos a la pòlissa de responsabilitat civil.
Per a la instal·lació de terrasses no s’alterarà el paviment existent a la via pública
excepte en el supòsit previst a l’apartat i (estructures auxiliars – pèrgoles i
marquesines) del present article.
Totes els elements (especialment les taules, cadires i para-sols) d’una terrassa
hauran d’estar en adequades condicions tant estètiques com de conservació.
Tots els elements auxiliars no contemplats en el present article no seran admesos.
S’adjunten els croquis dels elements auxiliars en l’annex 1 i els colors preferents
en l’annex 4.
Article 8è.
Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència.

1. Croquis de l’objecte de la sol·licitud, a escala preferentment 1:50, especificant:
- La superfície (m2) a ocupar, especificant en metres l’amplada i
llargada. També caldrà concretar-ne l’emplaçament mitjançant
identificació de la via i número de façana davant el qual s’ubicarà; o en
el seu cas, denominació de l’espai en el cas de places públiques.
- Amplada de la vorera i espai lliure de pas per a vianants. En el cas de
sol·licitar una disposició en calçada caldrà indicar les zones de pas
habilitades i les mesures a adoptar per la seva delimitació i instal·lació.
- Número i identificació d’altres elements auxiliars segons l’establert
a l’article setè. En cas de tendals i para-sols, l’alçada lliure respecte la
vorera, dimensions d’aquests, etc.
- S’haurà d’assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin
existir en la zona d’influència de la terrassa.
- En cas de col·locació d’estufes caldrà assenyalar la seva ubicació dins
de l’espai de la terrassa en el croquis.
Caldrà adjuntar fotografies de l’espai de via pública a ocupar.
Caldrà adjuntar documentació o exposició descriptiva dels elements (taules,
cadires, para- sols, estructures auxiliars, paravents, etc.) amb especificació
dels seus materials, dimensions, textures i colors a emprar. S’haurà
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Serà necessari que juntament amb la sol·licitud de llicència s’acompanyi:

d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin instal·lar.
2. En el cas d’instal·lar estructures auxiliars i/o paravents caldrà indicar a la
sol·licitud els períodes en que romandrà instal·lat.
3. Identificació de l’activitat o activitats vinculades a l’ocupació (titular i
denominació comercial de l’establiment respecte a l’activitat del qual es formula
la sol·licitud).
4. Còpia de la pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de
l’establiment extensiva als elements instal·lats a la via pública, i amb les
quanties mínimes indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura
de responsabilitat ha de fer referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris
i a la via pública. En cas de trobar-se en situació de tramitació en el moment de
formular la sol·licitud serà necessari aportar còpia de la proposta de pòlissa i
un cop obtinguda la llicència, còpia de la pòlissa amb l’últim rebut de pagament
conforme està vigent. En cap cas no es podrà iniciar l’ocupació i l’exercici de
l’activitat en aquest espai sense disposar d’una pòlissa vigent amb efectes
sobre l’activitat i els seus possibles riscos en aquest espai.
5. Els titulars de les llicències d’autorització de terrasses que disposin
d’instal·lacions elèctriques hauran d’aportar a l’ajuntament en el termini de set
dies, comptats des de l’endemà de la notificació de la llicència, el certificat
d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador autoritzat,
acreditatiu que la instal·lació compleix el Reglament electrotècnic de baixa
tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació.

Respecte al funcionament de les terrasses com a complement de l’activitat
comercial desenvolupada resulten d’aplicació les previsions corresponents en
matèria de règim sancionador en la legislació vigent i en la normativa municipal
corresponent (en l’àmbit de convivència ciutadana, ordenança de circulació i
estacionament de vehicles).
En cas d’incompliment de les condicions específiques en la present normativa
(àmbit temporal de l’ocupació, condicions generals de les terrasses, horaris i
obligacions de neteja i col·locació d’elements auxiliars) l’Alcalde procedirà a
sancionar en primera instància amb una multa pecuniària de 300 €. En cas de
reincidència l’Alcalde procedirà a sancionar amb 600 € i la tercera vegada
l’autorització per ocupar la via pública es podrà declarar extingida i l’ajuntament
podrà intervenir per retirar de la via pública els elements integrants de les
terrasses. En qualsevol cas, en supòsits de coincidència de tipus infractor en la
conducta sancionable serà d’aplicació preferent i única el previst a la legislació
vigent i a les ordenances municipals.
En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa
i/o, en el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la
llicència sol·licitada, s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes
per obligar a retirar aquells elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a
les mateixes.
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Article 9è.
Adopció de mesures en cas d’incompliment.

L’ús d’aquests espais segons la llicència atorgada haurà d’adequar-se en tot
moment a la normativa vigent en matèria de consum i publicitat dels productes del
tabac i en cas d’incompliment serà d’aplicació el règim sancionador previst a la
mateixa.
Als establiments que hagin estat objecte de queixes dels veïns (justificades i
causants de l’obertura d’expedient sancionador corresponent) en anys anteriors,
no se’ls concedirà la llicència sol·licitada per preservar el descans dels veïns.

e. L'obertura d'establiments i la celebració d'espectacles públics o activitats
recreatives sense autorització o excedint dels límits d'aquesta.
f. L'admissió en locals o establiments d'espectadors o usuaris en nombre
superior al que correspongui.
g. La celebració d'espectacles públics o activitats recreatives trencant la
prohibició o suspensió ordenada per l'autoritat corresponent.
h. La provocació de reaccions en el públic que alterin o puguin alterar la
seguretat ciutadana.
i. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de
diligència en ordre a impedir-los per part dels propietaris, administradors o
encarregats dels mateixos.
n. Originar desordres greus a les vies, espais o establiments públics o causar
danys greus als béns d'ús públic, sempre que no constitueixi infracció penal.
ñ. L'obertura d'un establiment, l'inici de les seves activitats o el desenvolupament
del
seu funcionament sense autorització o sense adoptar totalment o
parcialment les mesures de seguretat obligatòries o quan aquelles no
funcionin o ho facin defectuosament, o abans que l'autoritat competent hagi
expressat la seva conformitat amb aquestes.

CAPÍTOL II
HABILITACIÓ D’EXTENSIONS COMERCIALS
Article 10è.
Objecte i definicions.
Objecte:
La present ordenança, en el seu capítol II, té per objecte regular el procediment i
les condicions necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de domini
públic (via pública, voreres, etc.) per part dels establiments en l’ampliació de la seva
extensió comercial.
Definició:
Extensió comercial: Qualsevol mitjà físic o suport destinat a ampliar la superfície
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La Policia Local podrà ordenar l’immediat cessament cautelar de l’activitat en
casos de greu alteració de l’ordre i la convivència ciutadana i especialment en
aquells supòsits d’infracció al article 23,e),f),g),h),i),n),ñ) de la Llei orgànica 1/92,
de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

d’exposició i venda de productes d’un establiment comercial en la via pública o
d’ocupació directa del domini públic amb productes a la venda.
Article 11è.
Naturalesa i règim jurídic.
Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu i es regiran pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó, l’atorgament de les llicències
serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.
Article 12è.
Productes i elements autoritzats
Els productes i elements que es podran situar a la zona autoritzada de via pública
per a extensions comercials comprendran exclusivament:
1) Els elements de suport dels productes a vendre autoritzats que hauran de ser
mòbils (autoportants) de fàcil muntatge i desmuntatge.

3) Les pissarres, cartells i anuncis promocionals si estan dins l’àmbit de l’extensió
comercial.
4) Els elements que necessitin una connexió elèctrica que hauran d’ubicar-se
adossats a la façana i la seva connexió s’haurà de realitzar a l’interior de l’
establiment.
Per tant, s’entén que per defecte, els establiments comercials:
a) No podran exposar productes en el domini públic diferents als autoritzats
per llur llicència, comunicació o declaració responsable subjecte a l’activitat.
b) No podran situar els productes autoritzats al paviment o sòl, excepte pels
casos de torretes, gerres i altres contenidors que per proporcions i pes, no
puguin exposar-se de forma elevada.
c) No podran emprar l’espai autoritzat com emmagatzematge o per acumular
residus, envasos, embalatges, carretons o cistelles.
d) No podran situar-se màquines de venda automàtica, tancs destinats a la
venda de gelats i elements anàlegs sense disposar de l’homologació prèvia
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2) Els elements de publicitat i propaganda preferentment integrats en els suports
de productes (publicitat que no sigui aliena al propi establiment; o bé, si és
publicitat aliena, referida sempre als productes exposats i integrada a
expositors).

i s’haurà de fer constar els advertiments que amb caràcter obligatori
estableix la normativa d’ordenació del comerç minorista.
e) No podran deixar cables elèctrics sense les mesures de protecció
adequades. Caldrà que la connexió estigui a l’interior del propi establiment.
No podran exposar aquells productes que suposin una ocupació
desproporcionada de l’espai públic, per raons de mobilitat, seguretat i
salubritat.

Article 13è.
Sol·licitud de llicència i consideracions
comercial

de les condicions d’extensió

Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb la
condició d’extensió comercial es regirà per la present normativa, amb la
consideració prèvia de que tot el que no estigui expressament contemplat en
aquesta no és autoritzable.
No es pot modificar l’extensió d’ús de la via pública sense la corresponent llicència
municipal. La sol·licitud s’haurà de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta
finalitat on hauran de constar totes les dades i la documentació necessàries per la
seva tramitació.
Qualsevol modificació d’algun dels paràmetres de la llicència d’ocupació de via
pública atorgada requerirà la modificació d’aquesta.
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars
d’establiments que tinguin la preceptiva llicència/ comunicació d’activitat, amb
control inicial de caràcter favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin
estar al corrent de pagament de la taxa d’ocupació del període anterior al sol·licitat.
Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública es transmetran amb
la transmissió de la titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via
pública que el titular o l’explotador de l’establiment estigui en possessió d’una
pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als
elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes
indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Article 14è.
Àmbit temporal
La present regulació de les extensions comercials serà vigent i d’aplicació a partir
de la seva data d’aprovació.
La sol·licitud d’autorització d’aprofitament especial del domini públic serà com a
màxim d’un any. L’ Ajuntament podrà concedir la llicència per un termini inferior al
sol·licitat per raons d’interès públic.
En atenció a les característiques de les extensions comercials, en qualsevol
moment es podran revocar les llicències sense dret a indemnització.
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f)

Aquestes sol·licituds caldrà cursar-les com a mínim 15 dies abans de l’inici de la
data per la qual es demana l’autorització.
L’Ajuntament pot deixar sense efectes de forma temporal l’ocupació de l’espai
concedit sense dret a indemnització si té previst realitzar una altra activitat (festa
major, fires, mercats, etc.). En aquest cas, l’Ajuntament ho comunicarà als titulars
de la llicència afectats amb 7 dies d’antelació.
Quan l’espai concedit per la llicència es vegi afectat per obres municipals es podrà
anul·lar la llicència i retornar els diners proporcionals.

Amb caràcter general, es col·locaran davant de la façana d’accés a l’establiment,
de manera que es permeti garantir un espai lliure de pas per a vianants d’un mínim
de 1,50m, de la vorera sense altres obstacles i no superant la longitud màxima de
la façana de l’establiment. No obstant, l’Ajuntament podrà autoritzar una situació
diferent, quan ho consideri oportú per raons d’interès públic.
Caldrà deixar un pas lliure d’ 1 metre d’entrada / sortida i vies d’evacuació de
l’activitat.
L’extensió comercial haurà de respectar i preservar els espais d’entrada de portals,
guals, passos de vianants, accessos de vehicles públics o de serveis, zona de
parades de transport urbà, i no obstaculitzar arquetes de registres de serveis públics
o altres elements de mobiliari urbà.
En cap cas no s’admetrà l’habilitació d’ extensió comercial en espais que dificultin
l’accés a instal·lacions municipals o altres xarxes de serveis (embornals, arquetes
de registre, boques de reg,...), així com pels serveis d’emergència a hidrants
d’abastament d’aigua contra incendis. Igualment, no s’admetrà l’extensió si
obstaculitza els passos de vianants, carrils bici, accessos d’habitatges i locals, guals
de vehicles, sortides d’emergència d’establiments, parades de transport públic, l’ús
del mobiliari urbà, el correcte funcionament d’embornals i la pròpia escorrentia
d’aigües pluvials per la via pública, i que ocultin totalment o parcialment o dificultin
la visibilitat de la senyalització viària.
En el cas que l’ espai habilitat com extensió comercial coincideixi amb instal·lacions
elèctriques per enllumenat públic o qualsevol instal·lació elèctrica pròpia a una
distància menor de 2 metres no podran utilitzar-se elements metàl·lics
Les autoritzacions s’atorgaran tenint en compte en cada cas les circumstàncies del
trànsit de vianants i rodat i el lloc on es projecte.
Per fer el càlcul dels m2 d’ocupació real i la taxa del domini públic s’utilitzarà la
projecció en planta de l’element.
Per delimitar la superfície ocupada, es marcarà el paviment amb pintura blanca
situant hi els vèrtexs de l’ocupació.
Article 16è.
Col·locació d’elements auxiliars
Les pissarres, els cartells i els anuncis promocionals es podran col·locar a la via
pública i la seva ocupació quedarà regulada segons la superfície que ocupi en
planta, compatibilitzant mínim 1m2
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Article 15è.
Condicions generals i determinació de l’àrea d’ocupació per extensions
comercials

Article 17è.
Horaris i obligacions de neteja
La persona titular de la llicència ha de vetllar per garantir i respectar la mobilitat dels
veïns. L’activitat comercial i l’ocupació en l’espai concedit haurà de ser com a màxim
el mateix que l’horari comercial de l’establiment o negoci autoritzat.
L’espai utilitzat i els voltants hauran de quedar nets de deixalles ocasionades per
l’ús de la via pública com a extensió comercial.

Per tal d’obtenir la llicència, caldrà sol·licitar prèviament la inspecció del tècnic
municipal per tal que realitzi l’aixecament d’ una acta de replanteig i així es pugui
iniciar el tràmit de sol·licitud per poder obtenir l’autorització per l’ocupació de la via
pública. Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant un model estàndard
(disponible a la Web municipal).
Un cop obtinguda una còpia de l’acta de replanteig i per tal de sol·licitar la llicència,
serà necessari que s’aporti:
a) Model de sol·licitud d’ocupació d’extensions comercial (disponible a la Web
municipal)
b) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil : de l’establiment extensiva als
elements instal·lats a la via pública, i amb les quanties mínimes indicades en
el Decret 112/2010, de 31 d’agost. La cobertura de responsabilitat ha de fer
referència a eventuals danys i perjudicis als usuaris i a la via pública. En cas
de trobar-se en situació de tramitació en el moment de formular la sol·licitud
serà necessari aportar còpia de la proposta de pòlissa i un cop obtinguda la
llicència, còpia de la pòlissa amb l’últim rebut de pagament conforme està
vigent. En cap cas no es podrà iniciar l’ocupació i l’exercici de l’activitat en
aquest espai sense disposar d’una pòlissa vigent amb efectes sobre l’activitat
i els seus possibles riscos en aquest espai.
c) Document acreditatiu de l’abonament de les taxes.
d) Còpia de l’acta de replanteig
Article 19è
Règim sancionador
L’incompliment de les condicions específiques de les extensions comercials per part
del titular de la llicència podrà ser sancionat amb multes de 100,00€ fins a 300,00€
i si s’instal·len sense autorització, amb multes de 300,01€ fins a 600,00€.
En tot cas, l’incompliment de la present normativa, sense tenir en compte el règim
sancionador, donarà lloc a la revocació de l’autorització.
En cas d’incompliment de les normes mínimes contingudes a la present normativa
i/o, en el seu cas, de les condicions específiques indicades a l’atorgar-se la llicència
sol·licitada, s’habilita a la Policia Local a adoptar les mesures oportunes per obligar
a retirar aquells elements ocupants de la via pública que no s’ajustin a les mateixes.
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Article 18è.
Tramitació i documentació a aportar per la sol·licitud de llicència

Als establiments que hagin estat objecte de sanció ferma via administrativa no se’ls
concedirà la llicència.
Disposició addicional
En els aspectes no definits explícitament en aquesta ordenança seran d’aplicació
l’ordenança de convivència ciutadana i altres normatives de legal aplicació.
Disposició transitòria
Els establiments de restauració i establiments comercials que en el moment de
l’entrada en vigor de la present normativa disposin d’elements de terrasses o
d’extensions comercials que no s’ajustin a les seves prescripcions, encara que
tinguin llicència municipal, hauran d’ajustar-se als criteris definits en la present al
cap de 3 mesos de la seva aprovació definitiva.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, que
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta
ordenança.
Disposició final

Pàgina 74 de 105
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: 4HRPLJPCNEDLS2G5PPXYPCHP5 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 105

Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes 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.
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Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC )
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovació inicial de l'Ordenança per regular la prestació del servei
d’atenció domiciliària (exp. 1470/2017)
Fets
1. L’Ajuntament presta els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència, des de l’any
2010, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, acomplint-se
en quan al cost dels serveis, les funcions que s’encomanen a les Diputacions
provincials, entre les que hi figura el seguiment dels costes efectius dels serveis
prestats per els municipis del seu respectiu àmbit territorial.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10 de març de 2010, va aprovar, establir el servei
municipal d’atenció domiciliaria, aprovar la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el Reglament del servei. (Butlletí Oficial de la Província núm. 113. Annex
I . Pàgines 139-144).
2. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 10 de març de 2016, va acordar,
exercir la iniciativa i incoar expedient encaminat a la redacció d’una nova Ordenança per
regular la prestació del servei d’atenció domiciliària, i designar la Comissió encarregada
d’elaborar l’ordenança esmentada al punt anterior.

4. Vista la necessitat d’aprovar una nova d’Ordenança per regular la prestació del servei
d’atenció domiciliària per part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per les raons que
es determinen en el preàmbul d’aquesta per portar a terme polítiques publiques per
prevenir i corregir situacions de necessitats de les persones majors.
2.- Marc legal, competencial i procedimental.
1. Llei 12/2007, d’ 11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 31 estableix com a
competències dels municipis, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials
necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera
de serveis socials i el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics. Dintre d’aquests serveis es poden entendre inclosos, entre
d’altres, els serveis d’ajuda a domicili i la teleassistència.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local (LBRL), modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL). Dins de les competències bàsiques municipals, hi figura a l’article 25.2.e) la
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
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3. El projecte d’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció domiciliària,
ha esdevingut aprovat per la Comissió d’estudi en la sessió que ha tingut lloc el dia 31
de gener de 2018.

3. La STS 41/2016 anul·la la DT 2º de la LRSAL que disposava la assumpció per les
CCAA de les competències pròpies dels municipis, relatives a la prestació dels serveis
socials i de promoció i reinserció social.
4. Llei 39/15, d’1de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques, al títol VI, reconeix als ajuntaments la potestat per a dictar reglaments i
altres disposicions, en la qual s’emmarca el projecte d’Ordenança per regular les
mesures i els instruments municipals necessaris per portar a terme polítiques publiques
per prevenir i corregir situacions de necessitats de les persones majors.
5. L’Ordenança municipal per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària, caldrà
aprovar-la seguint els tràmits previstos a 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(TRLMC) i als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS):
6. El projecte d’Ordenança s’adequa a l’ordenament jurídic vigent segons l’informeproposta del vicesecretari que consta a l’expedient.

Per tot això, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de
Serveis a la Ciutadania, adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment, l’Ordenança reguladora de la prestació del servei
d’atenció domiciliària de Sant Fruitós de Bages, que consta annexa a l’expedient.
SEGON.- Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació del anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
diari de divulgació escrita diària (El Punt Avui), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament als efectes de la presentació, si
s’escau, d’al·legacions i reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- Establir que si durant el termini d’informació publica de l’ expedient no es
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’Ordenança s’entendrà aprovada
definitivament.
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7. La competència per a l’ aprovació d’ordenances correspon al Ple municipal, d’acord
amb allò establert als articles 22.2. d) i 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i l’article 52.2.d) 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, amb el
quòrum de la majoria simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL).

En aquest cas es procedirà a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva juntament
amb el text íntegre de l’ Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el text.
Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a
l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
QUART.- 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 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. Ordenança per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

I.- Exposició de motius
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10 de març de 2010, va aprovar establir el servei
municipal d’atenció domiciliaria, aprovar la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el Reglament del servei. (Butlletí Oficial de la Província núm. 113. Annex
I . Pàgines 139-144), motiu pel qual és necessari adaptar-ho a la nova normativa i a les
necessitats canviants de la societat.
Per tant, és necessari un nova normativa (ordenança) que ens diferenciï els tipus de
servei d’ajut a domicili, quines són les prioritats de servei a realitzar, eines de valoració
d’aquest servei, documentació a utilitzar, per tal de fer el procés més transparent i amb
igualtat de condicions.
Aquesta ordenança establirà quines persones tenen accés o no a la prestació de servei.
De l’anterior es desprèn que les tècniques socials de l’Ajuntament, prèviament, han
considerat la necessitat de modificar i/o substituir la normativa vigent constituïda per el
Reglament dels serveis d’atenció domiciliaria i substituir-lo per l’Ordenança per regular
la prestació del servei d’atenció domiciliària.
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PREÀMBUL

II.- Marc legal i competencial
L’article 31 de la 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències dels municipis, entre d’altres la de crear i gestionar els serveis socials
necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera
de serveis socials i el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.
Als articles 16 i 34, de la Llei esmentada, es defineixen els serveis socials bàsics com el
primer nivell del sistema públic de serveis socials constituint les àrees bàsiques de
serveis socials la unitat primària de l’atenció social als efectes de la prestació dels
serveis socials bàsics. Aquesta àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre una
població mínima de 20.000 habitants, prenent com a base el municipi.
Aquests serveis d’atenció domiciliària inclouen, entre d’altres, els serveis d’ajuda a
domicili i la teleassistència.

22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de
les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions
econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la
Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei
no gratuïtes.
Capítol 1.- Disposicions generals
Article 1.- Objecte
a) Constitueix l’objecte de la present Ordenança regular la prestació del servei
d’atenció domiciliària al municipi de Sant Fruitós de Bages en situacions de
dependència reconeguts per resolució de la Generalitat de Catalunya o bé en els
casos de risc social d’acord amb els criteris dels serveis socials municipals.
b) De conformitat amb el que estableix l’article 159.3 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, els serveis
objecte de la present Ordenança resten assumits com a propis.
Article 2.- Definició del servei
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El règim jurídic bàsic del servei i la posició jurídica de les persones usuàries es determina
per aquesta Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció domiciliària, per
l’Ordenança de preus públics, per la Llei de Bases de Règim Local i per la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya i per la normativa sectorial de serveis socials,
especialment per la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, així com l’Ordre BSF/130/2014, de

2.1.- El servei d’atenció domiciliària constitueix un conjunt integrat, organitzat i coordinat
d’accions i serveis orientats a resoldre els problemes o limitacions de l’autonomia
personal, que són prestats principalment en el domicili de les persones usuàries,
col·laborant en la cura de la pròpia persona atesa i de la seva llar.
2.2.- El servei d’atenció domiciliària és un servei adreçat a atendre situacions personals
i familiars de caràcter social i en cap cas a situacions de caràcter sanitari.
Article 3.- Objectius del servei

a) Potenciar l’autonomia personal i de la unitat de convivència per a la integració
en l’entorn habitual, tot promovent la seva participació i l’adquisició de
competències personals.
b) Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal, donant suport per a
realitzar les activitats de la vida diària i/o mantenint l’entorn domèstic en
condicions adequades d’habitabilitat.
c) Evitar el deteriorament de les condicions de vida de les persones que, per
diverses circumstàncies, es trobin limitades en la seva autonomia personal.
d) Donar suport a persones i/o unitats de convivència amb dificultats per afrontar
les activitats de la vida diària, afavorint el desenvolupament i/o recuperació de
les capacitats personals.
e) Donar suport a aquelles famílies i/o unitats de convivència que tenen al seu
càrrec persones en situació de dependència, prevenint actuacions de crisi i de
deteriorament o disminució de la qualitat de vida a les llars.
f) Donar suport a les persones cuidadores no professionals de persones en situació
de dependència, especialment a aquelles amb sobrecàrrega emocional.
g) Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones
que degut a mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint
en el seu domicili sense ajuda o suport, i sense que això representi un risc per a
elles
h) Esdevenir un element de detecció de situacions de necessitat que puguin
requerir altres intervencions socials o d’altres àmbits.
Article 4.- Modalitats del servei
El servei d’atenció domiciliària comprèn dues modalitats:
a) El servei d’ajuda a domicili que està constituït pel conjunt d’actuacions portades a
terme en el domicili de les persones o famílies que es troben per motius físics, psíquics

Pàgina 84 de 105
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: 4HRPLJPCNEDLS2G5PPXYPCHP5 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 84 de 105

L’objectiu del servei és promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes usuaris/es del servei, tot potenciant la seva autonomia personal i unes
condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari, amb
la finalitat de:

o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o personal per poder realitzar les
tasques habituals de la vida quotidiana.
Aquest servei inclou les següents prestacions:
a.1) Serveis relacionats amb l’atenció de les necessitats domèstiques o de la llar:
neteja, bugaderia, cuina o altres.
a.2) Serveis relacionats amb l’atenció personal, en les activitats de la vida diària.
b) Els serveis de teleassistència que constitueixen uns serveis que, amb la tecnologia
adequada i el recolzament dels mitjans personals necessaris, ofereixen als usuaris una
atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que
els puguin sobrevenir durant les 24 hores del dia i tot l’any.
Article 5.- Àmbit d’aplicació
La present Ordenança serà d’aplicabilitat a persones físiques i nuclis familiars
empadronats al municipi.
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior es tindrà especial consideració vers el
col·lectiu de persones que, sense trobar-se empadronades al municipi, es troben en
situació de vulnerabilitat segons el criteri del professional de referència.
Capítol 2.- Tipologies dels serveis i persones beneficiàries

6.1.- És un conjunt d’activitats que es realitzen al domicili i/o l’entorn del beneficiari i que
ofereixen atenció a aquelles persones o famílies que per motius diversos no poden fer
front a les activitats de la vida diària tot facilitant llur autonomia personal.
6.2.- Les tasques a desenvolupar al domicili i/ el seu entorn són les següents, d’acord
amb el Pla de Treball que s’aprovi:
a) Atenció personal: suport a la higiene corporal, vestit, control de la medicació.
b) Ajuda domèstica: suport en el manteniment i ordre de la llar, ajuda en els
compres i la preparació d’aliments, repàs de la roba i altres tasques de
característiques similars.
c) Suport social: acompanyament en gestions diverses i visites al metge o a
l’hospital.
d) Educació per l’adquisició i/o recuperació d’hàbits: alimentaris, de neteja, cura
personal i de la casa.
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Article 6.- Servei d’atenció personal

e) Orientar els familiars en les tècniques de cura i atenció a la persona i a la casa.
f)

Acompanyar dins el domicili les persones grans i/o amb dependència, com a
recurs de respir, adreçat a famílies cuidadores.

Article 7.- Servei d’àpats a domicili
És un servei complementari de l’anterior, mitjançant el qual es podrà oferir el dinar al
domicili a aquelles persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament es troben
en dificultats per preparar-se els àpats.
Article 8.- Servei de neteja
8.1.-És un servei que es desenvolupa al domicili de l’usuari i que el portaran a terme
professionals que s’encarregaran de la neteja del domicili, ja sigui de forma puntual,
habitual o periòdica, i en algun cas de xoc. Així com ajuda o realització de la bugada.
8.2.- Les tasques que és realitzen al domicili són les següents:
a) Ajuda o neteja quotidiana de l’habitatge.
b) Ajuda o realització del rentat, planxat de roba.

Article 9.- Servei de teleassistència
El servei de teleassistència consisteix en una prestació garantida de l'àmbit dels serveis
d'atenció domiciliària de la Cartera de Serveis Socials que va orientada a la població
que en general en situació de risc social i/o dependència.
El Servei de teleassistència funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la
persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera que permet estar
connectada de forma permanent amb el centre d'atenció. Es complementa amb serveis
com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de les
persones més fràgils.
El Servei de teleassistència atén telefònicament les persones usuàries, a través del
Centre d'atenció i de forma personalitzada amb visites domiciliàries dels Serveis
d'intervenció domiciliària, les Unitats Mòbils i el Departament d'instal·lació i manteniment
de terminals i perifèrics
El servei de teleassistència inclou:
a) La connexió permanent d’alerta les 24 hores del dia a la Central Receptora
d’Alarmes.
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c) Suport a l’aprenentatge d’habilitats relacionades amb la cura i manteniment
d’higiene de la llar.

b) La connexió amb tots els serveis públics a fi de coordinar les emergències.
c) L’atenció en situacions d’urgència mitjançant les Unitats Mòbils del servei.
d) El control i seguiment, mitjançant agenda personalitzada, de la medicació i les
incidències.
e) El manteniment, seguiment i control de la Central i els terminals
Article 10- Beneficiaris del servei de teleassistència.
10.1.- La teleassistència té un enfocament universal però són destinatàries principals
les persones grans i/o amb manca d'autonomia personal, que viuen soles
permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que
presenten idèntiques característiques d'edat o fragilitat.
10.2.- Els beneficiaris del servei de teleassistència són les persones grans o
discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que
conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o
discapacitat.
El servei s'adreça a la població en general, però principalment es prioritzen persones
amb les següents característiques:
• Ser major de 80 anys
• Patir malalties cròniques
• Viure sol i/o tenir manca de xarxa social i/o familiar
• Tenir dificultats de mobilitat i/o risc de patir caigudes freqüents

a) USUARI TIPUS A: usuari titular del servei
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de
teleassistència, segons l’article 10.2. En el seu domicili s'instal·larà un terminal i se li
lliurarà un polsador.
b) USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional.
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a serne també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador addicional personalitzat.
c) USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional.
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el
servei proporciona, però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar
per si mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador.
L'usuari es donarà de baixa quan el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi
convisqui, sigui o no usuària del servei, en faci ús en nom seu.
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10.3.- Tipus de beneficiaris dels serveis de teleassistència:

En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.
Capítol 3.- Organització del servei d’atenció domiciliària
Article 11.- Formes de gestió
10.1.- El servei d’atenció domiciliària serà gestionat de forma directa per l’Ajuntament
mitjançant la utilització dels seus recursos personals i materials o a través d’una
empresa/entitat contractada, per a la prestació material del servei, segons el
procediment establert a la Llei 9/2017, de 8 d’octubre, de contractes del sector públic.
10.2.- Sens perjudici del que disposa l’article anterior, l’Ajuntament en ús de la seva
potestat d’autoorganització, podrà establir la creació de les entitats previstes a la
legislació sobre règim local per a la gestió directa d’aquest servei.
10.3.- L’Ajuntament, així mateix, podrà establir convenis, acords de delegació i/o
encomana de gestió amb altres administracions públiques, per tal de garantir una
correcta prestació del servei d’atenció domiciliària.
Capítol 4.- Drets i deures

a) Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els
requisits establerts en aquest reglament per a ser-ne persona usuària.
b) Dret a no ser discriminades per raó del lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació
sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol
altra circumstància personal o social.
c) Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta
finalitat, i dret a que se’n tingui en compte l’opinió en el procés d’avaluació.
d) Rebre de manera continuada els servei mentre estiguin en situació de necessitar
el servei.
e) Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el
torn ordinari, en els supòsits determinats per l’Ajuntament.
f)

Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti
els interessos de menors d’edat o de persones incapacitades o presumptament
incapaces.
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Article 12.- Drets de les persones usuàries

g) Dret a la confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs
expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
h) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions
disponibles, els criteris d’adjudicació i sobre els mecanismes de presentació de
queixes i reclamacions.
i)

Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi
que, si s’escau, hi puguin donar llur consentiment.

j)

Dret a accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la
intimitat de terceres persones.

k) Presentar suggeriments, obtenir informació i poder presentar queixes i
reclamacions.
Article 13.- Deures de les persones usuàries dels serveis d’atenció domiciliària
a) Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els
documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre’n la
situació.
b) Complir els pactes, acords i compromisos, així com el pla de treball establert
amb els/les professionals dels serveis socials municipals.

d) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la
col·laboració per facilitar la convivència en l’establiment i la resolució de
problemes.
e) Respectar la dignitat i el dret de les persones que presten el servei i tractar-les
amb correcció.
f)

Complir les normes i els procediments per a l’ús i el gaudi de les prestacions i
respectar els horaris de funcionament i/o prestació dels serveis.

g) Contribuir al finançament del cost del servei en la quantitat, forma i termini
establerts en les ordenances municipals corresponents.
h) Informar als serveis socials municipals de qualsevol modificació de les seves
circumstàncies socials i personals que puguin afectar el funcionament o les
condicions de prestació dels serveis.
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c) Seguir les orientacions dels professionals municipals i comprometre’s a
participar activament en el procés.

Article 14.- Obligacions de l’Ajuntament
a) Desenvolupar els protocols que s’utilitzaran per a la valoració inicial dels casos,
per l’avaluació del seguiment dels casos atesos, per l’assignació de serveis i per
a la seva correcta prestació.
b) Rebre els usuaris potencials, identificar les necessitats i realització del diagnòstic
i identificació dels problemes d’autonomia personal i funcional i, si s’escau, del
nivell de prioritat en l’accés al servei.
c) Fixar els objectius de l’atenció i assignació del servei en quant a modalitats,
intensitats i franges horàries òptimes de prestació.
d) Atendre les queixes, reclamacions i suggeriments que arribin per part de les
persones usuàries del servei i donar la resposta corresponent.
e) Vetllar pel compliment de la normativa reguladora del servei.
f)

Fer el seguiment i l’avaluació periòdica del servei prestat mitjançant protocols
individualitzats aportats per l’empresa/entitat prestadora del servei.

Capítol 5.- Sistemes d’accés als serveis d’atenció domiciliària

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, l’accés
als serveis socials d’atenció domiciliària es pot realitzar de la següent forma:
a) A sol·licitud de la persona interessada o del seu representant.
b) D’ofici, per iniciativa dels professionals de serveis socials del municipi.

Article 16.- A sol·licitud de la persona interessada o del seu representant.
161.- Sol·licitud.
a) La sol·licitud la presentarà la persona interessada o el seu representant davant
els serveis socials d’atenció primària del municipi o per mitjans electrònics.
b) A la sol·licitud s’acompanyaran els documents acreditatius de les seves
circumstàncies econòmiques, socials, salut i familiars, als efectes de la seva
valoració i determinació de les necessitats que permetran assignar el servei més
adient.
16.2.- Valoració de sol·licitud.
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Article 15.- Procediment d’accés

Admesa la sol·licitud els/les professionals dels serveis socials municipals concertaran
una entrevista amb el possible usuari/ària, i també es farà una visita al seu domicili, per
verificar les circumstàncies socials i familiars i emetre un diagnòstic segons els protocols
d’actuació aprovats per l’Ajuntament.
16.3.- Proposta de resolució
a) Els/les professionals dels serveis socials municipals a partir dels resultats
obtinguts determinaran la idoneïtat o no dels serveis.
b) Determinada la idoneïtat realitzaran una proposta concreta dels serveis a
prestar, del pla de treball i de la intensitat de la prestació, així com, si s’escau,
de la participació de l’usuari/ària en el cost del servei en els termes establerts en
les ordenances municipals corresponents.
16.4.- Resolució
a) En base a la proposta esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan competent dictarà
la corresponent resolució d’atorgament o denegació dels serveis.

c) Si la resolució és denegatòria dels serveis es notificarà a l’usuari tot assenyalant
de forma motivada els motius de la desestimació. Si la persona usuària no està
conforme amb la denegació podrà plantejar els recursos corresponents, sense
perjudici que pugui formular la reclamació que estimi més convenient.
16.5.- Persones integrades en el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
Els protocols d’actuació, serveis a prestar i la seva intensitat, de les persones que formin
part del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, es regirà per les
disposicions contingudes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i per la seva
normativa de desenvolupament.
A nivell municipal es prioritzaran aquelles persones amb un grau de dependència
reconegut que no tenen un cuidador convivent al domicili, sense excloure en cap cas a
la resta de persones amb un grau de dependència reconegut.
En el moment en què hi hagi sol·licituds en llista d’espera per accedir al servei d’ajut a
domicili, s’aniran actualitzant la seva ordre de llista cada vegada que hi hagi una nova
sol·licitud, passant al davant aquelles persones que tenen reconegut un grau de
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b) Rebuda per la persona usuària la notificació d’atorgament dels serveis, aquest o
el seu representant haurà de signar el corresponen pacte de treball assistencial
de prestació dels serveis d’atenció a domicili, que serà requisit previ per a l’inici
de la prestació del servei.

dependència i que no tenen familiar convivent. En cas de situacions iguals es tindrà en
compte la data de la sol·licitud.
15.6.- Persones no integrades en el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència. Valoració de sol·licituds del Servei d’atenció domiciliària Social.
Es poden identificar tres grans grups segons les característiques de la persona
beneficiària de la intervenció, tot i que aquests poden combinar-se entre ells:
a) Persones amb dependència sense grau reconegut per la LAPAD. Poden ser
persones de totes les edats, amb o sense reconeixement oficial de discapacitat
que tenen necessitats de suport personal a les activitats de la vida diària
derivades de problemes aguts de salut, per exemple, una fractura de fèmur, o
bé de problemes crònics de salut, per exemple, un deteriorament cognitiu lleu,
els quals no han derivat en necessitats de suport personal suficientment
importants per qualificar-ho com a situació oficial de dependència.
b) Persones amb necessitats de suport a les activitats de la vida diària per factors
socials. Es tracta de situacions en què l’existència de factors de naturalesa
social, com poden ser la manca d’aprenentatge, els patrons culturals de
referència, la pobresa o l’aïllament social, comporten una manca total o parcial
del desenvolupament de les activitats de la vida diària.

A la primera situació, es troben menors que viuen en famílies que, per acció o
per omissió, no cobreixen les seves necessitats posant en risc el seu
desenvolupament o la seva adaptació social.
En canvi, a la segona situació no es detecten factors de risc social, però hi ha
dificultats per assegurar una adequada atenció parental. Això pot passar, per
exemple, en famílies monoparentals sense xarxa de suport que ha d’afrontar
problemes de conciliació laboral.
L’instrument que utilitzarem per a valorar i puntuar aquestes sol·licituds és l’Escala de
valoració del Servei d’atenció domiciliària.
Article 17.- D’ofici, per iniciativa dels professionals de serveis socials del municipi.
17.1.- Valoració d’ofici
Els/les professionals de serveis socials de l’Ajuntament que detectin d’ofici una situació
de necessitat efectuaran una primera valoració del cas a través del document estudi en
profunditat i pla d’atenció social individual.
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c) Menors amb dèficits d’atenció parental a les activitats de la vida diària. Es
distingeixen dues situacions segons la presència o absència de factors de risc
social que tenen el seu origen en causes principalment familiars.

17.2.- Sol·licitud
a) Feta aquesta valoració els/les professionals de serveis socials del municipi es
posaran en contacte amb el potencial usuari/ària o la seva família amb la finalitat
que, si s’escau, omplin la corresponent sol·licitud de serveis.
b) La conformitat de l’usuari/ària mitjançant la presentació de la sol·licitud de
serveis és requisit necessari abans d’iniciar el procediment d’atorgament de
serveis.
c) A la sol·licitud s’acompanyaran els documents acreditatius de les seves
circumstàncies econòmiques, socials, de salut i familiars, als efectes de la seva
d) valoració i determinació de les necessitats que permetran assignar el servei més
adient.
17.3.- Proposta de resolució
Els/les professionals dels serveis socials d’atenció primària determinaran la idoneïtat
del servei i realitzaran una proposta concreta dels serveis a prestar, del pla de treball
i de la intensitat de la prestació, així com de la participació de l’usuari/ària en el cost
del servei en els termes establerts en les ordenances municipals corresponents.

a) En base a la proposta esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan competent de
dictarà la corresponent resolució d’atorgament o denegació dels serveis.
b) Rebuda per la persona usuària la notificació d’atorgament de serveis, aquest o
el seu representant haurà de signar el corresponen contracte assistencial de
prestació dels serveis d’atenció a domicili, que serà requisit previ per a l’inici de
la prestació del servei.

Article 18.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin al seu expedient tenen
caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran accés
els/les professionals que intervinguin directament en el cas, a les soles finalitats dels
serveis a prestar, d’acord amb la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i en el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
aprovat pel R.D. 1720/2007, de 21 de desembre.
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17.4.- Resolució

Capítol 6.- Finançament dels serveis
Article 19.- Consideracions generals
a) Els serveis socials d’atenció domiciliària del municipi de Sant Fruitós de Bages
són finançats amb càrrec als pressupostos municipals. Tot això sens perjudici de
l’establiment de convenis, acords o altres fórmules admeses en dret, amb altres
administracions, que puguin concretar aportacions a favor de l’Ajuntament per
finançar el cost d’aquests serveis.
b) L’Ajuntament pot establir un règim de cofinançament dels serveis amb la persona
usuària, o amb les persones obligades envers aquesta, o de terceres persones,
subjectant-les a copagament d’acord amb el principi de capacitat econòmica i de
proporcionalitat, sense que en cap cas ningú quedi exclòs en la seva prestació
per insuficiència o manca de recursos econòmics ni que aquestes circumstàncies
condicionin la qualitat del servei o la prioritat de l’atenció dels casos.
Per valorar el cofinançament del servei ens basarem el l’ordenança tipus de la Diputació
de Barcelona
Article 20.- Determinació de la participació de les persones usuàries en el
finançament dels serveis

e) Els imports a abonar per les persones usuàries es determinen a partir del preus
públics aprovats per l’Ajuntament en les ordenances corresponents.

f)

Si persones diferents a la persona usuària volguessin obligar-se a efectuar el
pagament del preu corresponent, haurien de signar conjuntament el contracte
assistencial.

Article 21- Gestió i recaptació
Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent.
Capítol 7.- De l’execució i finalització del servei
Article 22.- Execució del servei
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d) D’acord amb el que s’estableix a l’article anterior, les persones usuàries dels
serveis d’atenció domiciliària contribuiran al seu finançament en funció de la seva
capacitat econòmica personal.

a) Signat el pacte de treball assistencial, els Serveis Socials municipals ho
comunicaran de forma immediata a la persona encarregada de la prestació del
servei.
b) L’inici en la prestació del servei no podrà demorar-se més de 48 hores des de
que la persona encarregada de la prestació del servei hagi rebut la comanda.
c) Les altes, baixes i altres incidències que afectin al servei hauran de ser resoltes
per la persona encarregada de prestar el servei en un termini màxim de 24 hores
a partir del seu coneixement.

Article 23.- Reclamacions
Els usuaris/ries poden formular queixes, reclamacions o recursos a l’administració
municipal, que haurà de resoldre de conformitat a la Llei 39/2015.
Article 24.- Finalització de la prestació
La prestació del servei finalitzarà al produir-se alguna de les circumstàncies següents:
a) La voluntat de l’usuari/ària o del seu representant legal.
b) Transcurs del termini pactat en el contracte assistencial.

d) Assignació a la persona usuària d’un recurs assistencial diferent.
e) Defunció de l’usuari/ària.
f)

Incompliment greu i reiterat de les obligacions contractuals i del servei.

g) El canvi de municipi de l’usuari/ària.
h) La situació de risc greu per a la integritat física, psíquica i/o de salut del
professional que presti el servei
Capítol 8.- Mecanismes de participació
Article 25.- De la participació dels usuaris
a) Les persones usuàries dels serveis d’atenció domiciliària tenen dret a la
participació en els termes establerts a la Llei de Serveis Socials de la Generalitat
de Catalunya i la Llei de dependència de l’Estat.
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c) Finalització de la situació de necessitat que va motivar la prestació del servei.

b) Les persones usuàries també podran participar mitjançant els mecanisme de
petició d’avaluació de serveis.
c) L’avaluació de serveis es realitzarà com a mínim un cop a l’any i, en tot cas, quan
es produeixi una baixa de qualsevol dels serveis que hi són compresos.
Article 26.- De la iniciativa social
26.1.-Es reconeix la iniciativa social de les entitats que treballen en el camp dels serveis
socials d’atenció domiciliària, com a col·laboradors de l’acció pública de l’Ajuntament en
els termes establerts a la Llei de Serveis Socials i la Llei de dependència.
26.2.- L’Ajuntament pot establir acords de col·laboració i foment d’aquesta iniciativa
social, complementària de l’actuació dels serveis socials municipals
Capítol 9.- Infraccions i sancions
Article 27.- Infraccions
Constitueixen infracció administrativa la vulneració dels deures i de les obligacions que
la present Ordenança estableix per a les persones usuàries de les prestacions dels
serveis d’atenció domiciliària.
Article 28.- Faltes lleus

a) Les infraccions no qualificades com a greus o molt greus.
b) No facilitar informació sobre els canvis en la situació personal, familiar,
econòmica i social.
c) No complir els acords sobre el servei concedit.
d) No comunicar als responsables del servei l’absència del domicili, sense una
justificació vinculada a una incidència
Article 29.- Faltes greus
Són faltes greus:
a) La comissió de dues faltes lleus en el període sis mesos.
b) No comparèixer davant l’òrgan que li ha atorgat el servei quan sigui requerit
sense una justificació derivada d’una incidència.
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Són faltes leus:

c) La manca de respecte l personal que presta el servei.
d) No utilitzar amb responsabilitat i cura el material que li hagi estat subministrat.
e) No contribuir al finançament en els termes establerts a l’ordenança corresponent.
Article 30.- Faltes molt greus
Són faltes molt greus:
a) La comissió de dues faltes greus en el període de sis mesos.
b) L’agressió física o psicològica al personal que presta el servei.
c) L’incompliment dolós dels compromisos acordats.
d) La falsedat en la documentació presentada o l’ocultació d’informació prioritària
per a la prestació del servei.
Article 31.- Sancions
31.1.- Sense perjudici d’altres responsabilitats que es puguin derivar, les sancions que
es podran imposar a les persones que incorrin en alguna de les faltes mencionades als
articles anteriors, seran les següents:

b) Per faltes greus, suspensió temporal del servei per un període d’entre 3 i 10 dies
efectius de prestació i si es tracta de deteriorament del material subministrat la
reposició d’aquest.
c) Per faltes molt greus, la suspensió del servei per un mínim de 10 dies efectius
de prestació fins la suspensió total d’aquest.
31.2.- A l’hora de determinar la sanció corresponent s’haurà de garantir l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu i la sanció aplicada, considerant-se
especialment els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de
la infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció
hagi tingut en la salut i seguretat de les persones

Pàgina 97 de 105
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: 4HRPLJPCNEDLS2G5PPXYPCHP5 | Verificació: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 97 de 105

a) Per faltes lleus, amonestació per escrit.

Article 32- Prescripció de les infraccions i sancions
D’acord amb l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, les infraccions i sancions prescriuen en els terminis següents
a) Les infraccions lleus als 6 mesos, les infraccions greus als dos anys i les molt
greus als tres anys
b) Les sancions lleus a l’any, les sancions greus als dos anys i les molt greus als
tres anys.
Article 33.- Procediment
Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú; pel que fa a la prescripció de les faltes i
les sancions, en aquells aspectes no previstos en aquesta Ordenança es regularan per
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.
Disposició addicional.
Els models de documents citats en aquesta ordenança s’aprovaran per decret, a
proposta de l’instructor corresponent dels serveis socials del municipi.

Els serveis d’atenció domiciliària que estiguin autoritzats a l’entrada en vigor d’aquest
Reglament seguiran en vigor sens perjudici de la seva adaptació, si s’escau, a les
condicions tècniques i/o econòmiques que puguin afectar-los-hi específicament.
No obstant això, els serveis d’atenció domiciliària hauran d’adequar-se plenament als
requisits i condicionaments d’aquest Reglament, sempre que concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) Modificacions substancials de la prestació concedida inicialment.
b) Ampliació de la prestació inicial.
c) Sol·licitud de nou servei, aliè a la prestació concedida inicialment.
d) Revisió de la prestació.
Disposició derogatòria.
Queda derogat el Reglament dels serveis d’ atenció domiciliaria, aprovat el 10 de març
de 2010, pel Ple de l’Ajuntament.
Disposició final.
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Disposició transitòria.

Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació de preceptes legals i
reglamentaris que en porten causa.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils als quals fa referència l’article 70.2, en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

18. Aprovació del Pla Local de Joventut 2018-2021 (exp. 67/2018)
Primer. Per part dels serveis tècnics de joventut s’ha procedit a l’elaboració del
document “Pla Local de Joventut de Sant Fruitós de Bages 2018-2021” impulsat per la
Regidoria de Joventut amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya i el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Segon. Per l’elaboració del referit document s’han desenvolupat les següents fases:
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Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 4 ( 4 CIU)

PROGRAMA

PROJECTE

Catàleg de
l’Annexe

PIDCES
Punt al Pati

GPS

ACCIÓ
Activitats i
dinamitzacions
pròpies
Gestió d’Activitats i
dinamitzacions
externes
Recursos
educadors/es
Campanyes
informatives
Dinamitzacions al
pati
Tutories d’orientació
Fira de l’estudiant
Tallers Stop Bullying
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Tercer. Com a part integrant del document elaborat es preveu el següent Pla d’Accions
a executar durant la vigència del mateix:

Delegats i
Delegades

PIJ

Brúixola
NexeJove
Estiu Jove
Setmana Jove
Emociona’t

CreArTec

Xarxa
SantFree

Unexe’t

InfoNex@

Tallers Gestió de les
emocions
Tallers i accions
diversitat
Accions amb
delegats i Delegades
Repensem el pati de
l’institut
Campanyes
informatives
Habitatge
Emprenedoria
PuntTic
Espai per l’estudi
Campanyes
informatives
d’estudis
Assessoria
d’orientació d’estudis
Reforç acadèmic
Actes Estiu Jove
Actes Setmana Jove
Hàbits saludables,
esport i reducció de
riscos
Àngels de nit
Diversitat i gènere
Art i cultura jove
Tecnologia
Consell Municipal de
Joventut (CMJ)
IdEntitats
Festes Identitàries
pròpies
(Carnestoltes i
Calçotada)
Altres Festes
identitàries
(Reis, FMH, Arròs, i
FME)
Accions
intergeneracionals
Entrevistes digitals
Campanyes digitals
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PROPOSTA PART DISPOSITIVA
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Fruitós de Bages per al període 20182021 segons el document elaborat pels serveis tècnics de l’àrea de joventut que
s’adjunta com a annex al present acord.
Segon. Publicar un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web
municipal als efectes del seu general coneixement.
Tercer. Comunicar el present acord al Departament de Joventut de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Comarcal del Bages
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Taules
tècniques

Xarxes socials del
NexeJove
JESSO
Comarca
Informació, derivació
i acompanyament
Work-it
Garantia Juvenil
Formació específica
amb acreditació
Tallers de
competències
transversals
Tallers participatius
Trobada de
Carnestoltes
Trobada de l’Estiu
Jove
Trobades Pla Jove
Joves Sant Free
Joves Skate Park
Platea Jove
SantFree
Exen 2.0
Grup Feminista SFB
Grup motor
Actes al nou
NexeJove
Punt de trobada
Aniversaris del
NexeJove
Bucs d’assaig

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 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

PRECS I PREGUNTES

Pregunta que formula el regidor i alcalde, Joan Carles Batanés Subirana de GfP.
El passat mes de febrer gairebé la totalitat de llars de Sant Fruitós de Bages van rebre
un butlletí del Partit Demòcrata – PDeCAT.
Per les fotos que hi ha dels quatre regidors del grup municipal de CiU i per l’apartat on
diu “la feina dels regidors del PDeCAT a l’ajuntament” on apareixen vostès quatre en
aquesta mateixa sala de Plens, es dedueix que són vostès qui elaboren i/o subscriuen
els articles que en el cotat butlletí hi apareixen.
A la pàgina 4 del butlletí hi ha un escrit sota el títol “Perill a l’aparcament de l’entrada del
poble” on es relata que s’ha asfaltat l’aparcament i s’hi ha col·locat 7 jardineres
metàl·liques i on afirmen que “ja ha comportat que més d’un vehicle hagi xocat contra
elles tot provocant desperfectes als vehicles com a les jardineres”.
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19. Pregunta de l’Alcalde als regidors del grup municipal CIU sobre el perill a
l’aparcament de l’entrada del poble (exp. 406/2018)

Fent una inspecció visual acurada de les jardineres (tot fent unes fotos ara fa una
setmana i mitja) es comprova que les jardineres estan en perfeta estat de conservació,
sense desperfectes i en el seu lloc d’origen.
Demanat a la nostra Policia Local si consta algun atestat per accident en aquest punt i
relatiu a l’impacte amb les jardineres, se’ns respon que no. No consta cap accident en
aquest aparcament o a la carretera de Vic a l’alçada de l’aparcament.
Vist tot això que s’exposa, poden succeir dues coses. Una d’elles és que per part dels
membres del PDeCAT i regidors de CiU s’hagin inventat els suposats accidents en una
clara maniobra d’enfosquir la bona acció del govern municipal en asfaltar i arranjar
aquest aparcament. O l’altre d’elles pot ser que coneguin qui ha sofert l’accident i per
tant el puguin identificar de forma clara i precisa.
A efectes informatius per a vostès els indico el següent que:
Els usuaris de les vies públiques implicats en un accidents de transit o el presenciïn
tenen l’obligació de col·laborar en aquest cas amb l’ajuntament per aclarir els fets i que
no facilitar a l’autoritat aquesta assistència per part de l’implicat en l’accident pot ser
constitutiva d’una infracció greu sancionable amb multa de 200 €.

De forma clara les persones que van tenir els accidents que vostès indiquen, i que
sembla ser coneixen la seva identitat, haurien infringit aquesta obligació.

I en el supòsit que hagin succeït aquests accidents són vostès coneixedors de les
identitats dels accidentats i possibles infractors que a més, segons diuen vostès
mateixos i per a més gravetat, haurien malmès mobiliari públic.
Per tot això els plantejo pregunta al Ple amb tres apartats:
a) Reconeixen vostès que no hi hagut cap accident i per tant s’ho han inventat i
reconeixen que han mentit i ho faran públic en els mitjans de comunicació ?
En cas de resposta afirmativa acabaria aquí la pregunta.
En cas de resposta negativa (o no afirmativa clarament) segueixo amb l’apartat
b):
b) Havent existit els accidents que manifesten, posaran vostès d’immediat en
coneixement dels Agents de l’autoritat la identitat de cada persona implicada ?

Pregunta que en el Ple municipal de data 8 de març de 2018 el regidor Joan Carles
Batanés Subirana dirigeix als regidors del Grup Municipal de CiU.
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Per tant, en el supòsit que no hi haguessin tals accidents, haurien vostès mentit.

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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:30 hores del dia esmentat a l’encapçalament.”

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.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)

