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 14 de MARÇ de 2019, que es publica conjuntament amb el
registre sonor, és el següent :
ACTA NÚM. 4/2019 ( 1213.03.004 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
14 DE MARÇ DE 2019

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

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.
No obstant, els següents regidors/res,
s’incorporen a la sessió en el punt de l’ordre
del dia que s’indica:
-

Sra. Mònica Cruz Franch, en el punt 2
Sr, Narcís Lupón Sala, en el punt 2
Sra, Àdria Mazcuñán i Claret, en el punt
3
Sr. Vicenç Llorens Concustell, en el punt
4

ALTRES ASSISTENTS:
Maria Mercè Marmi Espelt, interventora
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 17/05/2019
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de la
sessió ordinària del Ple
municipal de 14 de febrer de
2019.
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia i pel
Regidor delegat de serveis
econòmics des de la ultima
sessió.
3. Donar compte dels acords de
la Junta de Govern les
següents sessions: 4 i 18 de
febrer (ordinàries) i 25 de
febrer (extraordinària i urgent)
de 2019
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenta el grup
municipal ERC-AM per a la
commemoració
del
Dia
internacional de les dones
Mocions sobrevingudes
S Moció que presenta el grup
1 municipal de CiU per demanar
el suport de tots els grups
municipals a la
campanya FEMINIST EUROPE
(FEM_EU 2019)
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
6. Rectificació d’error de l’acord
del Ple, de data 14/02/2019,
sobre aprovar la modificació
de l’ordenança municipal
reguladora dels mercats de
venda no sedentària
7. Aprovació del reconeixement
extrajudicial de crèdit per el
reconeixement d’obligacions
anteriors a l’exercici 2019

EXPEDIENT

PÀGINA

283/2019

4

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
0:00:01

0:01:01
60/2019

4

0:39:37
185/2019
350/2019
473/2019

14

-

14

1:05:18
1:12:50

592/2019

15

1:29:22
635/2019

17

2:02:02
100/2019

19

2:03:22
216/2019

20
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ASSUMPTES

2:04:33
502/2019

22

2:06:45
498/2019

24

No consten
No consten

-
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8. Aplicació de la Relació de
Llocs de Treball al col·lectiu
C1 i subalterns
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Aprovació de la Declaració de
Sant Fruitós de Bages. Les
ciutats i pobles davant el repte
de l’Agenda 2030.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
PRECS I PREGUNTES

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de 14 de febrer
de 2019 (exp. 283/2019)
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)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Núm.
decret

20190089
20190090
20190091

20190092

20190093

Data i
Núm.
Assumpte
hora
expedient
DECRETS DONATS COMPTE A JGLO DE 18-2-19
Aprovació de despesa, reconeixement
30/01/201
d'obligació i ordenació de pagaments
220/2019
9 10:40
corresponents a l'expedient nº 220/2019 de
relació de factures, núm. de relació O/2018/305
30/01/201
Aprovació del calendari de les guàrdies de la
235/2019
9 13:52
brigada d'obres per l'any 2019.
Execució conjunta de l’actuació Promoció i
millora dels polígons i les empreses del Bages
30/01/201
194/2019
2019. Recurs PAE. Programa Polítiques de
9 13:54
Teixit Productiu Catàleg de Serveis 2019,
sol·licitat pel Consell Comarcal del Bages.
Consentiment a escriptura notarial que vol
atorgar Fundació Catalunya La Pedrera, un
30/01/201
129/2017
cop verificat que no afecta a les servituds
9 13:56
constituïdes a favor de l'Ajuntament a l'àmbit
de Sant Benet
Contracte especial d'arrendament del local de
30/01/201
planta baixa situat al carrer Eugeni d’Ors 23-25
1279/2018
9 14:14
de Sant Fruitós de Bages per destinar-lo a
comissaria de la Policia Local
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2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pel Regidor delegat de
serveis econòmics des de la ultima sessió (exp. 60/2019)

30/01/201
9 14:15
30/01/201
9 19:08
30/01/201
9 19:20
31/01/201
9 11:15

20190098

31/01/201
9 16:40

20190099
20190100

01/02/201
9 10:10
01/02/201
9 10:11

20190101

01/02/201
9 10:13

1747/2018

20190102

01/02/201
9 10:21

77/2018

20190103

01/02/201
9 10:23

77/2019

20190104

01/02/201
9 10:26

1688/2018

20190105

01/02/201
9 10:32

242/2019

20190106

01/02/201
9 12:51

185/2019

20190107

01/02/201
9 16:46

884/2015

20190108

01/02/201
9 16:51

264/2019

20190109
20190110
20190111

01/02/201
9 16:54
01/02/201
9 16:56
01/02/201
9 17:16

1227/2018
241/2019
61/2019
232/2019

248/2019

1889/2018
1707/2018

267/2019
454/2017
255/2019

Comunicació de transmissió de titularitat - (Bar
Kiku, Llicència 591/82)
Autorització assistència a cursos de formació
per part de personal divers.
Finalització del nomenament per urgència com
a tècnic auxiliar de joventut.
Compareixença en recurs contenciós
administratiu núm. 502/2018-J
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 248/2019 de
relació de factures, núm. de relació O/2018/307
Comunicació urbanística per instal·lació de
plaques fotovoltaiques
Comunicació urbanística per pavimentar pati
interior
Ordre d’execució adreçada al propietari d’una
parcel·la degut al creixement descontrolat de la
vegetació.
Llicència ambiental Funerària de mascotes
Celamic, SL -- Decret d'esmenes - liquidació
modificada
Ordre d’execució adreçada al propietari d’una
parcel·la degut al creixement descontrolat de la
vegetació.
Incoació d’expedient d’ordre d’execució,
mesures provisionals i tràmit d’audiència.
Procediment sancionador en matèria
d’infraccions de trànsit (Multes trànsit 2019 remesa 19006283): incoació procediment
sancionador
Convocatòria i ordre del dia de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 4
de febrer de 2019
Delegació per absència de l'alcalde els dies 6 i
7 de febrer de 2019
Aprovació de la Instrucció de la intervenció
municipal en matèria de notes d’intervenció de
disconformitat.
Assignació del vehicle Peugeot 407, amb
matrícula 5406-DPX, a la Policia Local.
Compliment d'observacions de la llicencia
d'obres
Modificació de crèdit 2/2019 per incorporació
de romanents
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20190094
20190095
20190096
20190097

04/02/201
9 9:21
04/02/201
9 12:25

20190114

04/02/201
9 12:25

261/2019

20190115

04/02/201
9 14:37

271/2019

20190116
20190117
20190118

04/02/201
9 14:40
04/02/201
9 14:40
04/02/201
9 14:40

20190119

04/02/201
9 14:55

282/2019

20190120

04/02/201
9 14:56

281/2019

20190121

04/02/201
9 15:00

278/2019

20190122

04/02/201
9 15:21

280/2019

20190123
20190124

04/02/201
9 15:22
04/02/201
9 15:41

20190125

04/02/201
9 16:08

983/2018

20190126

04/02/201
9 16:16

974/2018

20190127

04/02/201
9 16:19

268/2019

20190128
20190129

05/02/201
9 7:47
05/02/201
9 10:13

86/2019
269/2018

263/2018
260/2018
181/2017

147/2019
1865/2018

1139/2018
974/2018

Aprovació del padró trimestral 1/2019 (mercats
venda no sedentària)
Subvenció nominativa (conveni) amb Colla de
Geganters i Grallers, exercici 2018
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 261/2019 de
relació de factures, núm. de relació O/2019/4
Aplicació de sobrefinançament d’anys anteriors
a inversions del 2019. Transferència de
finançament afectat.
Subvenció nominativa (conveni) amb Col·lectiu
de Recerca Històrica, exercici 2018
Subvenció nominativa (conveni) amb Batukada
Shangó, exercici 2018
Llistat per el cobrament del servei d'atenció
domiciliària mes de desembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Serveis a la
Ciutadania pel dia 7 de febrer de 2019
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Promoció del Territori
pel dia 7 de febrer de 2019
Renúncia voluntària de treballador
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència i Serveis
Centrals pel dia 7 de febrer de 2019
Nomenament interí fins cobertura definitiva
plaça de tècnic auxiliar de joventut.
Comissió serveis com a Caporal
Procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic
auxiliar de biblioteca : Modificació designació
suplent President.
Citació per explicació segon exercici oposició
arquitecte tècnic
Gestió vehicle de titularitat municipal:
tractament residual i formalització de baixa
administrativa (9330-BRH)
Llicència d’obres per la construcció d'una
piscina en habitatge unifamiliar
Citació d’aspirant per explicació segon exercici
oposició arquitecte tècnic
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20190112
20190113

05/02/201
9 13:54
05/02/201
9 14:02

20190132

07/02/201
9 18:35

315/2019

20190133

08/02/201
9 9:16

52/2019

20190134

08/02/201
9 10:15

1297/2018

20190135

08/02/201
9 10:15

408/2018

20190136

08/02/201
9 10:15

145/2019

20190137

08/02/201
9 10:15

1710/2018

20190138

08/02/201
9 10:15

277/2019

20190139

08/02/201
9 11:33

1141/2018

20190140

08/02/201
9 12:10

131/2019

20190141

08/02/201
9 12:51

291/2019

20190142
20190143

08/02/201
9 12:58
08/02/201
9 13:40

154/2019
836/2015

1374/2017
51/2019

Aixecament de mesura d'intervenció d'arma
(TIP 10349)
Convocatòria Consell Asessor Urbanístic pel
dia 18 de febrer de 2019
Convocatòria de la sessió extraordinària de la
Comissió Informativa de Promoció del Territori
de 11 de febrer de 2019 (POUM)
Aprovació del reconeixement d'obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis
municipals
Padró d’usuaris i subjectes passius del servei
de llar d’infants corresponent al mes de febrer
de 2019.
Esmena d’error material en el Decret del
regidor de Serveis Econòmics núm. 2018-1585,
de 28 de desembre de 2018, sobre l’aprovació
dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa de l'Alcaldia i de la Tresoreria
Aprovació de la factura corresponent a la
finalització del procés creatiu previ del
contracte privat de creació artística de l’obra
“Els drets humans d’Abel Azcona”.
Imposició i ordenació de QQUU projecte
d’urbanització de la Unitat d'Actuació 15a “El
Cementiri”-Descàrrec comptable per error
material doc. de pagament.
Llistat per el cobrament del servei de
teleassistència mes de gener 2019.
Llicència urbanística d'obres per la construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Trabucaires, s/n. -Pineda de Bages
Contractació temporal com a auxiliar de la llar
Incoació de procediment sancionador en
matèria d’infraccions de trànsit (Multes trànsit
2019 - remesa 19006805)
Convocatòria per la comissió política Any pintor
Alfred Figueras 2018 al 19 de febrer de 2019
Autorització per activitat esportiva. Cani Cross
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20190130
20190131

2

08/02/201
9 13:51

20190145
20190146
20190147

08/02/201
9 13:54
08/02/201
9 13:56
08/02/201
9 14:08

20190148

08/02/201
9 14:13

848/2017

201901492

08/02/201
9 14:15

130/2017

20190150

08/02/201
9 15:06

323/2019

20190151

11/02/201
9 10:22

283/2019

20190152

11/02/201
9 10:25

288/2019

20190153

12/02/201
9 9:52

314/2019

20190154

12/02/201
9 10:12

1103/2015

20190155

12/02/201
9 11:56

1449/2018

20190156

12/02/201
9 12:01

1757/2018

1367/2016
288/2018
501/2017

329/2019

Llicencia urbanística d'obres per la rehabilitació
de masia
Inscripció al registre d'usuaris de vehicles
elèctrics i lliurament targeta de recàrrega
Desistiment del procediment i ordenar el seu
arxivament (Llicència urbanística de canvi d’ús
del volum auxil. A10 de la fitxa 41 (Fàbrica del
Pont) del catàleg de Masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable)
Cessió de dades del padró municipal
d’habitants sol·licitada per l’Escola Pla del
Puig
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº323 /2019 de
relació de factures, núm. de relació O/2019/5
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple
municipal pel dia 14 de febrer de 2019
Decret per a l'aprovació del contracte menor de
serveis per la impressió d'un llibre sobre la
Festa de l'Arròs a Sant Fruitós de Bages
Autorització de pagaments a justificar
TARGETES S1 T-10 1 ZONA Exp.314/2019
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la Corporació i
l’assignació mensual als grups municipals
(GENER 2019)
Expedient disciplinari a personal laboral
Compareixença en recurs contenciós
administratiu 162/2018 (ORANGE ESPAGNE,
S.A contra DIBA - liquidacions del quart
trimestre de 2015)

Diligència per fer constar error en la redacció del títol
Diligència per fer corregir les referències a legislació derogada
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1

201901441

Aprovació de l’expedient de contractació i el
plec de clàusules administratives l’execució de
Reforma de parades d’autobús; Construcció
d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470
de la N-141c; Millora d’un tram del Camí Ral
Requeriment de reparació de paviment

12/02/201
9 12:15
12/02/201
9 12:17
12/02/201
9 13:21
12/02/201
9 14:54
12/02/201
9 16:07

20190162

12/02/201
9 20:21

20190163
20190164
20190165
20190166
20190167
20190168
20190169
20190170
20190171
20190172
20190173
20190174

3

1463/2018
33/2018
285/2019
65/2019
318/2019

Finalització nomenament interí per programa
temporal per superació del procés selectiu.
Trasllat vehicle a centre autoritzat per
tractament residual B 2080 WF
Contractació com educadora de la llar d'infants
de treballadora per superació procés selectiu
Resolució sol·licitud accés a diversos
expedients per part d'ERC-AM
Finalització de relació laboral

Citació per explicació cas pràctic aspirant
1230/2018 procés creació borsa de treball d'agents de la
policia local.
12/02/201
Incoació de procediment sancionador de
305/2019
9 20:22
trànsit: relació 19007532
12/02/201
Llicència de primera ocupació comunicació
805/2017
9 20:50
prèvia .
DECRETS DONATS COMPTE A JGLO DE 4-3-19
13/02/2019
Llistat pel cobrament del servei d'atenció
290/2019
11:35
domiciliària mes de gener
13/02/2019
Resolució sol·licitud accés a diversos
65/2019
12:44
expedients per part d'ERC-AM
13/02/2019
Incoació de procediment de reclamació per
330/2019
12:51
danys amb requeriment per pagament (urnes)
Trasllat d'informe sobre inversions en museus,
13/02/2019
65/2019 en resposta a sol·licitud d'accés per part del
12:53
grup municipal ERC-AM
13/02/2019
Desestimar un recurs reposició HOSTAL
105/2018
12:54
PINEDA DE BAGES
13/02/2019
Aixecament de Reparament
230/2019
13:12
Aprovació de despesa, reconeixement
14/02/2019
d'obligació i ordenació de pagaments
372/2019
9:35
corresponents a l'expedient nº372 /2019 de
relació de factures, núm. de relació O/2019/7
14/02/2019
Aprovació despesa de la nòmina corresponent
47/2019
9:35
al mes de GENER 2019
Inscripcions i liquidacions al Programa
14/02/2019 1110/201
d'activitat física per a la gent gran, curs 20189:35
8
2019
14/02/2019 1883/201 Incoació d'expedient de revocació de llicència
11:18
8
d'activitat de restauració: L'Abadia del Pont Vell

Decret anul·lat pel decret 2019-0166
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20190157
20190158
20190159
201901603
20190161

14/02/2019
11:41

770/2018

20190176
20190177

14/02/2019
12:56
14/02/2019
12:59

1610/201
7
1427/201
8

20190178

14/02/2019
13:06

65/2019

20190179

14/02/2019
13:12

367/2019

20190180

14/02/2019
13:24

1549/201
8

20190181

14/02/2019
13:38

155/2019

20190182
20190183
20190184
20190185

14/02/2019
13:40
14/02/2019
20:25
14/02/2019
20:26
15/02/2019
10:00

20190186

18/02/2019
9:03

1110/201
8

20190187

18/02/2019
11:16

206/2018

20190188
20190189

18/02/2019
18:57
19/02/2019
13:12

20190190

19/02/2019
13:25

979/2018

20190191

19/02/2019
13:26

310/2019

983/2018
350/2019
437/2018
364/2019

417/2019
1895/201
8

Disciplina urbanística d'obres en curs sense
títol habilitant o comunicació. Tancament i
arxivament de l'expedient.
Comunicació prèvia ambiental, presentada per
Mecàniques Bover, SL
Comunicació de transmissió de titularitat
Resolució d'accés a expedient pel grup
municipal ERC-AM: comissió del butlletí
d'informació municipal
Incoació de procediment sancionador en
matèria de trànsit - multes (relació 19008134)
Contracte administratiu especial per l’adquisició
del dret de ple domini de la finca “Can
Figueras” i béns mobles annexos al seu
interior. Aclariment de termenal sud de la finca
a segregar i adquirir per Ajuntament
Aprovació llista admesos/es i exclosos/es,
composició tribunal i data prova procés borsa
educadores llar d'infants
Citació per explicació resultat segon exercici
oposició Tècnic/a auxiliar biblioteca a aspirant
Convocatòria de la Junta de Govern Local pel
dia 18 de febrer de 2019
Llicència de parcel·lació urbanística
Autorització de bestreta de caixa fixa al Tècnic
de Cultura
Inscripcions i liquidacions al Programa
d'activitat física per a la gent gran, curs 20182019.
Modificació del contracte de serveis de
manteniment dels ascensors dels edificis
municipals i altres aparells elevadors, per tal
d’incloure en el mateix l’ascensor existent a
l’edifici de la Biblioteca municipal.
Modificació de crèdit 3/2019 per incorporació
de romanents
Ordre d’execució adreçada al propietari d’una
parcel·la degut al deficient estat de conservació
Resposta a aspirant sobre diverses
reclamacions en l’oposició de Promoció
econòmica
Compareixença a Recurs contenciós
administratiu nº 406/2018 BY (abreujat) contra
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20190175

Decret d'alcaldia 2018-0860 sobre sancions i
disciplina urbanística
Declaració de suspensió del procediment fins
que es resolgui prèviament el procediment per
l’atorgament de la llicència urbanística d’obres
majors d’un edifici comercial amb aparcament
Ordre d'execució d'obres

20190192

19/02/2019
13:27

1775/201
8

20190193
20190194
20190195

19/02/2019
13:30
19/02/2019
13:33
19/02/2019
13:34

1502/201
8

20190196

20/02/2019
7:18

26/2018

20190197

20/02/2019
7:23

251/2019

20190198

20/02/2019
11:34

436/2019

20190199

20/02/2019
15:23

1110/201
8

20190200

20/02/2019
15:23

434/2019

20190201

20/02/2019
15:24

363/2019

20190202

22/02/2019
7:55

318/2019

20190203

22/02/2019
7:56

1482/201
8

20190204
20190205

22/02/2019
9:19
22/02/2019
9:20

671.07.03
3/01
1197/201
8

20190206

22/02/2019
9:28

425/2019

20190207
20190208

22/02/2019
9:30
22/02/2019
9:32

1363/201
8

103/2019
1557/201
8

Llicencia urbanística per la construcció d'un
habitatge unifamiliar. Modificació llicència
obres.
Nomenament per programa temporal com a
educador aula socioeducativa per superació
procés selectiu.
Serveis Mínims en la vaga del dia 21 de febrer
de 2019
Inscripcions i liquidacions al Programa
d'activitat física per a la gent gran, curs 20182019.
Devolució de taxa de lloguer de la sala del
Nexe
Aprovació de desistiment de petició
d’AFNTRANS, SL sobre rectificació de metres
quadrats de superfície de parcel·la.
Finalització de relació laboral
Pavimentació provisional a la Ctra. de Vic
(entre Montpeità i Albèniz) i construcció de dos
passos de vianants elevats.
Comunicació de modificació no substancial.
Comunicació prèvia ambiental
Compareixença en RECURS CA 159/2018 - C
(ORANGE vs DIBA liquidacions 1er i 2on
trimestre 2017)
Atorgament llicència de primera ocupació
Ordenació de mesura provisional consistent en
l’execució de les d’obres de reparació d'un tram
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Transmissió dels efectes d'una comunicació
prèvia
Declaració responsable d'obertura

484/2016

22/02/2019
9:33
22/02/2019
9:35
22/02/2019
10:35
22/02/2019
10:42

1588/201
7

20190213

22/02/2019
10:55

1891/201
8

20190214

22/02/2019
10:58

430/2019

20190215

22/02/2019
11:01

1539/201
8

20190216

22/02/2019
12:25

1892/201
8

20190217

22/02/2019
12:50

1540/201
8

20190218

22/02/2019
13:02

431/2019

20190219
20190220
20190221

22/02/2019
13:07
22/02/2019
14:55
22/02/2019
14:57

20190222

22/02/2019
15:00

1588/201
7

20190223

22/02/2019
15:14

314/2019

20190224

22/02/2019
15:16

1444/201
8

423/2019
125/2019
1708/201
8

369/2019
486/2019
212/2019

Llicències i comunicacions d'obra menor
Llicències i comunicacions d'obra menor NEGDIA CATALUNYA S.A. - OBRA : C/
JOAN XXIII, 34
Compareixença a recurs contenciós
administratiu 270/2018 (TSJC) contra
aprovació definitiva del Pla director urbanístic
de l'activitat minera del Bages
Restauració de la realitat física alterada i de
l'ordre jurídic vulnerat (Polígon Carretera de
Berga II, parcel.la ref. cad.
6649311).Tancament del procediment
Llicència urbanística per modificació i trasllat
d’escomesa, comptador
Restauració de la realitat física alterada i de
l'ordre jurídic vulnerat. Tancament i arxivament
de expedient.
Compareixença a recurs contenciós
administratiu núm. 267/2018 (TSJC) contra
aprovació definitiva del pla director urbanístic
de l'activitat minera del Bages
Incoació de procediment sancionador de trànsit
(multes - relació 19009044)
Autorització d'ús del local de l'AAVV de Veïns
de Torroella de Baix per a una xerrada
Llicències i comunicacions d'obra menor construcció de piscina
Aprovació de la certificació número 4 i la
corresponent factura, en relació a les obres de
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37
Autorització pagaments a justificar, compra
TARGETES T10 1Z
Aprovació certificació 1 i la seva factura,
corresponents a les obres contingudes en el
“Projecte de reforma de la instal·lació de
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20190209
20190210
20190211
20190212

avinguda Girona degut a l'estat del ferm per
risc d'esfondrament
Ordenació d’actuacions relatives a actuacions
a la via pública
Renúncia voluntària de funcionària interina per
programa
Llicències i comunicacions d'obra menor

22/02/2019
15:18

445/2019

20190226

22/02/2019
17:21

1557/201
8

20190227
20190228
20190229
20190230
20190231
20190232
20190233
20190234
20190235
20190236
20190237
20190238

22/02/2019
17:21
22/02/2019
17:23
22/02/2019
17:24
25/02/2019
9:19
25/02/2019
9:23
25/02/2019
10:01
25/02/2019
10:06
25/02/2019
10:22
25/02/2019
10:38
25/02/2019
10:43
25/02/2019
10:46
25/02/2019
11:11

1314/201
6

20190239

25/02/2019
12:44

382/2019

20190240

25/02/2019
12:49

383/2019

20190241

25/02/2019
12:53

384/2019

449/2019
273/2019
473/2019
1691/201
8
983/2018
984/2018
453/2019
1660/201
8
250/2019
1894/201
8
222/2019

Nomenament de Tècnica mig de Recursos
Humans
Llicències i comunicacions d'obra menor - obra
: comunicació obra reforma sala fred
Abonament de diferències retributives
Contractació com educadora de la llar d'infants
per superació procés selectiu i finalització
contracte anterior.
Contractació com educadora de la llar d'infants
per superació procés selectiu i finalització
contracte anterior.
Contractació com educadora de la llar d'infants
per superació procés selectiu i finalització
contracte anterior.
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20190225

climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages (Fase 3)
Aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 445/2019 de
relació de factures, número de relació
O/2019/13
Aprovació pla de seguretat i salut de les obres
de reparació de l'avinguda Girona com a
mesura provisional
Convocatòria de la Comissió del Butlletí
d’informació municipal extraordinari
Aixecament de Reparament Associació
Municipis per la independència
Autorització acte organitzat per entitat RUA
CARNESTOLTES
Convocatòria de la Junta de Govern Local 252-19 (extraordinària i urgent)
Ocupacions de via pública vinculades a la
Festa de l'Arròs 2019 (parades + atraccions)
Explicació d’ examen en oposició per tècnic
auxiliar biblioteca a aspirant
Explicació segon exercici procés oposició per
tècnic auxiliar biblioteca a aspirant
Incoació de procediment sancionador de trànsit
(relació 19010463)
Llicències i comunicacions d'obra menor

20190242

25/02/2019
15:47

274/2019

20190243

25/02/2019
15:51

314/2019

20190244

25/02/2019
16:45

494/2019

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de gener
(nòmina febrer)
Autorització i ordenació del pagament a
justificar per la 2a adquisició de targetes S1 per
al programa de transport als barris i altres per a
majors de 65 anys
Convocatòria de la sessió extraordinària de la
Comissió Informativa de Promoció del Territori
de 25-2-2019 (POUM)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 4
i 18 de febrer (ordinàries) i 25 de febrer (extraordinària i urgent) de 2019
(exp. 185/2019, 350/2019 i 473/2019)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

4. Informació de les regidories

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

5. Moció que presenta el grup municipal ERC-AM per a la commemoració del
Dia internacional de les dones (exp. 592/2019)

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents. 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 informe recent elaborat per la PAH, l'Observatori DESC,
l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i
l'Agència de Salut Pública de Barcelona fa evident que un 78% de les victimes 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
al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però que s'accentua fins el 43% entre els
sectors amb ingressos més baixos. Les dades recents indiquen que tendeix a agreujarse. Qüestió que hem d’abordar per eradicar-la.
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.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, 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.
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De nou, el 8 de març de 2019, 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 tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques
i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat
molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la
dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències
en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de
combatre-la.
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 i a un país de dones i homes
lliures.
Per tots aquests motius, els quatre grups municipals amb representació a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages proposen d’adopció dels següents:
ACORDS
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 i violència.

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. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'Igualtat efectiva de dones i homes.
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.
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. En aquest sentit,
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran
mesura, afecten a dones grans que viuen soles.
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.
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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, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures
que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

No obstant, el Ple decidirà
La portaveu del GM GfP
La portaveu del GM CiU
El portaveu del GM PSC
La portaveu del GM ERC-AM
a 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

S1
Moció que presenta el grup municipal de CiU per demanar el suport de
tots els grups municipals a la campanya FEMINIST EUROPE (FEM_EU 2019)
(exp. 635/2019)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 CIU, 2 ERC, 2 PSC )
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Mocions sobrevingudes

En contra : Abstencions : 5 ( 5 GFP )
Davant les pròximes eleccions al Parlament Europeu, el maig de 2019, la
campanya FEMINIST EUROPE (FEM_EU2019) creu que és necessari el debat, reflexió
i participació de la ciutadania, davant l'aportació de les dones en la construcció
d'Europa. També la necessitat d'incidir per garantir els drets humans de les dones i
assolir una igualtat de gènere efectiva, com a focus imprescindible per construir el futur
d'Europa, des d'un dels seus valors fonamentals i que afecta a tots els àmbits de la
societat.
Teixint una aliança entre el moviment feminista i europeista, unint esforços per
incorporar la mirada feminista en l'àmbit europeu i les seves institucions, des d'un
moviment plural i amb la voluntat d'anar sumant.
La campanya FEM_EU és una iniciativa plural i transversal que té com a objectiu sumar,
difondre i sensibilitzar a més d’incidir perquè la futura agenda política europea incorpori
com a prioritat garantir els drets humans de les dones.

Creiem que una societat de drets i equitat per totes les persones no serà possible
mentre:
El 51% de la població de la Unió Europea, les dones segueixin patint una discriminació
continuada en tots els àmbits de la vida, com per exemple:
• 16,2% bretxa salarial de gènere.
• 40% bretxa en pensions de gènere.
• 1 de cada 3 dones ha patit violència física o sexual.
És per tot l’exposat que es demana al Ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la campanya de FEMINIST EUROPE (FEM_EU2019).
Segon.- Promoure l'organització d'un acte al municipi que reculli aquests objectius.
Tercer.- Impulsar des de l'Ajuntament el suport a la campanya de les associacions del
municipi.
Quart.- Participar activament en la campanya FEM_EU2019, a través de les xarxes
socials.
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És molt important el vessant del món local i els seus governs municipals, per la qual
cosa, tant la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) com l'Associació Catalana de
Municipis (ACM) hi han donat suport.

Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Fundació Aroa, a Eurolocal, a la Comissió
Europea i al Parlament Europeu.
Malgrat tot el ple decidirà.
Mercè Casals Martínez
Portaveu del GM de CiU
Sant Fruitós de Bages, 12 de març de 2018
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
_X_ REBUTJAT.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

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

6. Rectificació d’error de l’acord del Ple, de data 14/02/2019, sobre aprovar la
modificació de l’ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentària (exp. 100/2019)
1. A l’acord del Ple, de data 14/02/2019, referent a aprovar la modificació de l’Ordenança
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (exp. 100/2019), s’ha
detectat la següent errada:
L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària va ser a
aprovada pel Ple Municipal en data 9 de març de 2017 i, no en la data de 9 de març de
2008 com recull de forma errònia l’acord segon la proposta redactada per l’instructor.
2. D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

S’ACORDA:
ÚNIC .- Rectificar l’error existent en el redactat de l’acord Segon en la forma següent:
On diu:
“../..
Segon.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l’Ordenança municipal
reguladora dels mercats de venda no sedentària aprovada pel Ple Municipal en
data 9 de març de 2008, .../....”
Ha de dir:
“../..
Segon.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l’Ordenança municipal
reguladora dels mercats de venda no sedentària aprovada pel Ple Municipal en
data 9 de març de 2017, .../...”
Durant el tractament d’aquest punt, s’absenten el regidor Sr. Cristian Marc Huerta
Vergés i la regidora Sra. Àdria Mazcuñán i Claret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11).

7. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit per el reconeixement
d’obligacions anteriors a l’exercici 2019 (exp. 216/2019)
ANTECEDENTS
Mitjançant provisió d’alcaldia, s’incoa expedient per el reconeixement extrajudicial de
crèdits de les factures que es detallen més avall del exercici 2018 que no s’han abonat
en aquesta període degut a que no hi havia crèdit adequat i suficient al pressupost de
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Sentit de l’acord:

l’exercici de referència o bé no s’havia realitzat el corresponent document d’autorització
de despesa:
−
−
−
−

Factura 2018/a/11846 de data 31/10/2018 per import de 363,00 € (IVA inclòs)
de Fundació Fira de Manresa per el lloguer de taules.
Factura 20180A001203 de data 5/12/2018 per import de 29.127,52 € (IVA
inclòs) del Consorci del Bages per la gestió de residus en concepte de recollida
selectiva del mes de novembre.
Factura 43690 de data 21/12/2018 per import de 3.200,30 € (IVA inclòs) de Mon
Sant Benet SL en concepte de despeses de promoció econòmica.
Factura 202 de data 18/12/2018 de la Sra. Judit Viñas Aparicio per import de
1.766,96 € (IVA inclòs) en concepte de cartolines per informes de la llar d’infants.

Vist l’informe d’intervenció 41/2019 obrant a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà al
Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les despeses
d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren en la relació annexa, per
import total de 34.467,78 € (IVA inclòs), corresponent a exercicis anteriors i que es
tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les
diferents àrees i regidories.
Segon.- Aplicar al Pressupost de l’exercici 2019 amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries que es detallen a l’annex, del qual s’han realitzat les retencions de crèdit
corresponents.
Tercer.- Declarar que:
-

-

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

Annex

Durant el tractament d’aquest punt, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Àdria
Mazcuñán i Claret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

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

Resultat de la votació: A favor : 10 ( 4 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 PSC )
En contra : Abstencions : 2 ( 2 ERC )

8. Aplicació de la Relació de Llocs de Treball al col·lectiu C1 i subalterns (exp.
502/2019)
Primer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2015 (número de sessió
5/2015 i número d’acord 9) es va aprovar l’organigrama estructural, la modificació de
fitxes descriptives i la Relació de Llocs de Treball.
Segon.- Realitzats els tràmits oportuns amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa,
corresponents a l’aplicació de la relació de llocs de treball al col·lectiu C1 i subalterns,
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Sentit de l’acord:

de conformitat amb l’article 18.Set de la Llei General de Pressupostos de l’Estat per l’any
2018.
Tercer.- Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.
Quart.- Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. L’article 31 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les
entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar en la
relació de llocs de treball. L’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al
servei de les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació
amb els òrgans de representació del personal funcionari i laboral.
Cinquè.- Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball.
S’ACORDA:
Primer.- Aplicar la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de data 08.04.2015 als
llocs de treball del col·lectiu C1 i subalterns, pels motius anteriorment exposats, amb
efectes del dia 1 de març de 2019.

Tercer.- Declarar que:
-

-

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

Durant el tractament d’aquest punt, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Cristian
Marc Huerta Vergés i s’absenta el regidor Sr. Xavier Racero Esquius.
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Segon.- Notificar-ho al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.

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 (12)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
9. Aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i pobles
davant el repte de l’Agenda 2030 (exp. 498/2019)
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 3 de juliol de 1997 va aprovar adherir-se a la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’assumir l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació per al proper decenni.
Atès el text de la declaració, obrant a l’expedient.
El Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del Territori,
ACORDA:
Primer.- Adherir-nos a la Declaració de Sant Fruitós aprovada per la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat en la 19a Assemblea celebrada a Sant Fruitós de Bages
(Annex A).
Segon.- Notificar aquest acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Tercer.- Declarar que:
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Atès que en el marc de la 19a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat es va aprovar la “Declaració de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i
pobles davant el repte de l’Agenda 2030”.
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consten
PRECS I PREGUNTES
No consten

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 20:25 hores del dia esmentat a l’encapçalament.

Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)

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

