“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 21 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE
BAGES DE 19 DE DESEMBRE DE 2019
PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana ( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Vicenç Llorens Concustell (JxSF)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió extraordinària i urgent
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.
La ratificació de la urgència de la sessió
es realitza per assentiment.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
També assisteix la interventora:
Sra. Mercè Marmi Espelt.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 03/01/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
i urgent del Ple celebrat el dia 19 de Desembre de 2019, és el següent:

ASSUMPTES
1. Aprovació del projecte del pressupost
general per a l’exercici 2020
2. Incloure com a representant municipal de
l’Ajuntament al Consorci Urbanístic de
l’Agulla
PRECS I PREGUNTES

EXPEDIENT

PAG

HORA
D’INICI

1372/2019

2

00:02:02

1373/2019

9

01:41:55

ASSUMPTES

Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats
locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats
municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat).
Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la
mateixa, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils
amb capital social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen
el contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats de
despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran l’adaptació de
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada
entitat, així com també com a annexos al mateix, els programes anuals d’actuació,
inversions i l’estat de previsió i moviments del deute, així com el procediment
d’elaboració i aprovació de dit Pressupost.
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1.
Aprovació del projecte del pressupost general per a l’exercici 2020. (EXP.
1372/2019)

En aplicació del contingut del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/415/2014, de 14 de
març i la Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local aprovada per Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal
per a l’exercici econòmic 2020.
Vista la memòria sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2020, que inclou els
estats de despeses i els estats d’ingressos.
Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2020, així com
l’informe favorable emès per l’Interventora municipal.

Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

ACORDS :
PRIMER.- Proposar l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a l’exercici econòmic del 2020, en la forma que s’expressa al
resum per capítols següent:
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Un cop proposat el projecte de pressupost per la Junta de Govern Local i previ
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals,
l’adopció dels següents
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SEGON.- Aprovar inicialment l’aprovació inicial de la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament per a l’any 2020 que forma part d’aquesta proposta com a documentació
annexa:
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TERCER.- Una vegada aprovat inicialment pel Ple, s’exposarà al públic durant un
termini de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la Província i al taulell
d’anuncis municipal l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici econòmic
2020 i la plantilla de personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el
benentès que, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació,
s’entendrà aprovat definitivament.
QUART.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2020, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i la plantilla i així mateix, es traslladarà còpia del
pressupost a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

-

-

-

-

Tota l’activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims
obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local
Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les
Treballadores familiars.
Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de
l’àmbit educatiu del municipi.
Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i
desenvolupament promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció
laboral dels col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser
contractat mitjançant Plans d’Ocupació Locals.
Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil, d’atenció a urgències i
emergències de tot tipus.
Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadana. Servei de participació
ciutadana i comunicació. La funció de fe pública, assessorament legal
perceptiu. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Servei de contractació administrativa i informàtica. Serveis de tramitació i gestió
electrònica de procediments administratius. El servei de la Secretaria
municipal.
Àrea de Serveis Territorials: El control sanitari del medi ambient; d’indústries,
activitats i serveis, transport, soroll i vibracions d’edificis, de la distribució i
subministrament d’aliments i de cementiris. Els serveis d’ordenació i tramitació
d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. El
servei de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics.
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CINQUÈ.- Declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2020, els següents:

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial i prioritari les categories
i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i amb les
dotacions estrictament imprescindibles per a dur-los a terme.
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren essencials i prioritaris per a garantir l’ adequat
funcionament dels serveis públics.
SISÈ.- Disposar que l’acord cinquè queda suspès fins que vigeixi el pressupost 2020
en uns termes que no impedeixin el seu compliment.
SETÈ.- En cas que aquest pressupost esdevingui definitiu, efectuar una retenció de
crèdit per no disponibilitat dels imports dels augments previstos de les retribucions dels
empleats públics fins que el Govern central no estableixi aquests augments, si es el
cas.
VUITÈ.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació
NOVÈ.- Declarar que els acords primer i segon són un acte de tràmit, no posa fi a la
via administrativa i no pot ser impugnada separadament. Forma part d’un procediment
d’aprovació de disposicions generals.

-

-

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

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: 5 (5 GFP)
En contra: 2 (2 ERC)
Abstenció: 4 (2 JxSF, 2 PSC)
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DESÈ.- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si
l’aprovació inicial esdevé definitiva:

2.
Incloure com a representant municipal de l’Ajuntament al Consorci
Urbanístic de l’Agulla (EXP. 1373/2019)
Primer. Vist que hi ha convocada una sessió ordinària dels membres del Consorci
Urbanístic de l’Agulla per divendres 20 de Desembre de 2019.
Segon. Vist que falta un representant municipal d’ERC-AM.
S’ACORDA :
Primer.- Incloure com a representant municipal d’aquest Ajuntament al Consorci
Urbanístic de l’Agulla a la regidora Eulàlia Feliu i Rodríguez d’ERC-AM.
Segon.- 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

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11)

PRECS I PREGUNTES
No consten.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 21:47 hores del dia 19 de Desembre de 2019.”
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
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Sentit de l’acord:

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

