“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
16 DE GENER DE 2020
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)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:00 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.
No obstant, la Sra. Cristina Murcia
Caraballo
s’incorpora
durant
la
deliberació del punt 2 i el Sr. David Uró i
Vilanova s’incorpora durant la deliberació
del punt 3.
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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sr. Vicenç Llorens Concustell (JxSF)
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
També assisteix la interventora municipal, Sra.
Mercè Marmi Espelt que s’incorpora al punt 2.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 20/01/2020
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 ordinària del
Ple celebrat el dia 16 de Gener de 2020, és el següent:

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions
del Ple Ordinari de 12 de Desembre de 2019 i
del Ple extraordinari i urgent de 19 de
Desembre de 2019.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats des de la
ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern les següents sessions: Ordinària de 2
de Desembre de 2019 i extraordinària i urgent
de 9 de Desembre de 2019
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenta ERC-AM i JxSF per
denunciar el judici contra els membres de la
mesa del Parlament de Catalunya
6. Moció que presenta el GM GFP, ERC-AM i
JxSF per reclamar la nul·litat de la sentència i
la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la
resta de presos i preses polítiques.
7. Moció que presenta els GM GFP, ERC-AM i
JxSF de rebuig a la resolució de la Junta
Electoral Central respecte el M.H. President de
la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol
Junqueras
8. Moció que presenten els Grups Municipals de
GfP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP
En
relació
a
la
“DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL
DEL
CONSELL
D’ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES
SOBRE
LA
MOBILITAT
VIÀRIA
I
FERROVIÀRIA DE LES COMARQUES
CENTRALS AMB L’ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA”
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
9. Resolució d’al·legacions interposades per
diversos interessats contra l’acord de
rectificació dels coeficients de repartiment de
contribucions especials pel finançament de les
obres compreses en el projecte d’urbanització
de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la
Serreta
PRECS I PREGUNTES

EXPEDIENT

PAG

HORA
D’INICI

2373/2019
2509/2019

3

00:00:45

42/2020

3

00:01:18

2317/2019
2345/2019

10

00:14:32

-

10

00:15:20

2426/2019

10

00:19:27

2526/2019

12

00:34:00

95/2020

13

00:46:30

102/2020

15

01:06:02

417/2015

18

01:19:00

24
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ASSUMPTES

ASSUMPTES
1.
Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple Ordinari de 12 de
Desembre de 2019 i del Ple extraordinari i urgent de 19 de Desembre de 2019.
(EXP. 2373/2019 i 2509/2019)
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 (10)
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
Donar compte dels Decrets dictats des de la ultima sessió. (EXP. 42/2020)

20191730

DATA I
HORA
25/11/2019
11:08

20191731

25/11/2019
13:05

373/2014

20191732

25/11/2019
13:15

214/2017

20191733

25/11/2019
13:19

2159/2019

20191734

25/11/2019
13:25

563/2017

20191735

25/11/2019
13:31

1819/2018

Nº

EXPEDIENT

RESUM

967/2018

Aprovació acta de recepció del contracte dels
treballs elèctrics i obra civil necessària vinculats al
contracte de subministrament i servei de dos
equips de càrrega per a vehicles elèctrics de
corrent contínua als polígons industrial casanova.
Convocatòria de la Comissió Delegada de la
Comissió Paritària de Seguiment de l’Aeròdrom de
Sant Fruitós de Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària del Consell
Municipal de Joventut a celebrar el dia 10 de
desembre de 2019.
Renovació ocupació via pública instal.lació
terrasses de bars temporada baixa BAR
CAFETERIA CANTEGRILL.
Desestimació de la devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte de serveis consistent en
la redacció del Projecte executiu per la
transformació de l’antic Ajuntament en casal
d’entitats i Jutjat de Pau.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte per
l’execució de les següents obres ordinàries: millora
de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de Baix;
construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de
Torroella de Baix.
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2.

25/11/2019
13:41

2162/2019

20191737
20191738

25/11/2019
14:01
25/11/2019
14:19

1500/2019

20191739
20191740

26/11/2019
7:16
26/11/2019
7:17

2232/2019

20191741

26/11/2019
14:12

2165/2019

20191742
20191743
20191744

26/11/2019
14:14
26/11/2019
14:14
26/11/2019
14:50

1623/2018

20191745
20191746
20191747
201917481
20191749

26/11/2019
15:03
27/11/2019
10:48
27/11/2019
13:17
27/11/2019
15:52
27/11/2019
15:53

339/2019

20191750
20191751

28/11/2019
6:55
28/11/2019
6:58

2278/2019

20191752

28/11/2019
6:59

2163/2019

20191753
2019-

28/11/2019
7:08
28/11/2019

1757/2018

1

2235/2019

2062/2019

2298/2019
1819/2018

332/2019
407/2019
452/2019
1588/2017

2164/2019

1114/2019

Renovació ocupació via pública instal.lació
terrasses de bar temporada baixa ESTABLIMENTS
ARTIC SL (RESTAURANT SANT ISIDRE).
Ampliació de terminis per a la presentació d'ofertes
d'obres.
Aprovació indemnitzacions per la participació en el
tribunal de selecció d’un/a educador/a social i un/a
tècnic/a auxiliar de joventut.
Autorització de pas per terme municipal de
caminada salut i esport, 2019
Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA
D'ADMINISTRATIUS/VES. Llista provisional
admesos i exclosos, composició tribunal i data
celebració proves.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum C/ German
Duran, 29.
Cessió temporal de material del Museu Municipal a
Món Sant Benet pel pessebre vivent.
Denuncies de trànsit relació 19058782.
Aprovació certificacions i factures de les obres de
millora de l’accés i la construcció d’un porxo a
l’àrea esportiva de Torroella de Baix.
Justificació subvenció (conveni) Posa't en marxa,
exercici 2019
Justificació conveni (pròrroga) d'Escola M.Gibert,
2019.
Justificació conveni amb Comissió Enramades
c.Nou, 2019
Regularizació quotes gener setembre 2019.
Aprovació de la certificació número 10 i la
corresponent factura, en relació a les obres de
rehabilitació de l’edifici del carrer Padró, 37.
Formació del personal: autorització assistència
cursos formatius.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum Camí Sant
Benet, 16.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum Camí Sant
Benet, 12.
Resolució de les al·legacions i imposició de
penalitat a l’empresa contractista de les obres.
Nomenament funcionària de carrera enginyera

Diligència per fer constar error en el títol.
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20191736

7:29
28/11/2019
7:33
28/11/2019
7:35
28/11/2019
10:12

20191758

28/11/2019
10:12

840/2019

20191759
20191760
20191761
20191762
20191763
20191764
20191765
20191766

28/11/2019
11:14
28/11/2019
11:59
28/11/2019
12:07
28/11/2019
12:11
28/11/2019
12:12
28/11/2019
12:15
28/11/2019
12:17
28/11/2019
12:18

2152/2019

20191767
20191768
20191769
20191770

28/11/2019
15:10
28/11/2019
16:18
28/11/2019
16:40
29/11/2019
12:23

2317/2019

20191771
20191772

29/11/2019
12:23
02/12/2019
8:54

1778/2019

20191773

02/12/2019
8:58

2225/2019

2019-

02/12/2019

2250/2019

1084/2019
1917/2019
2246/2019

260/2014
2223/2019
2258/2019
1088/2016
1747/2019
2349/2019
2266/2019

1056/2019
470/2019
2356/2019

2227/2019

tècnica.
Nomenament funcionari de carrera arquitecte
municipal per superació procés selectiu.
Realització proves psicotècniques arma
reglamentària Policia Local - Resultat pendents.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes d'octubre (nòmina
NOVEMBRE).
Aprovació 1a cert. i factura de les obres
contingudes en la separata del projecte d’urb. del
pol. actuació urbanística fàbrica Bertrand i Serra PAU1.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de NOVEMBRE 2019.
Extinció comissió interna d'eficiència energètica.
Comunicació per reformar banys C/ Eugeni d'Ors,
22 3r 2a.
Alta al Registre municipal d'entitats i associacions
del Col.lectiu per la Llibertat.
Desistiment comunicació prèvia ambiental.
Transmissió de la titularitat Bar La Resistència
(Francisco Jaen Argudo).
Convocatòria de reunió del Consell municipal de la
Gent Gran.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum C/ Joan
Maragall, 33.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local del 2-12-19.
Anul.lació liquidació per acceptació al.legació
execució contracte neteja parcel.les 2019.
Diligencia de ordenación del procedimiento de
reintegro por alcance nºA111/19.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l'expedient nº 2356/2019 de relació de factures
número O/2019/204.
Aprovació del retorn de la fiança dipositada.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum C/ Santiago
Russinyol, 31.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
coberta habitatge per autoconsum Av. Pla de
Bages, 14.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
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1754
20191755
20191756
20191757

9:00
02/12/2019
9:02
02/12/2019
10:23

20191777
20191778

02/12/2019
10:25
02/12/2019
10:30

2313/2019

20191779
20191780
20191781
20191782
20191783
20191784
20191785
20191786
20191787
20191788
20191789
20191790
20191791
20191792
20191793
20191794

02/12/2019
10:30
02/12/2019
10:30
02/12/2019
12:18
02/12/2019
12:24
02/12/2019
12:38
02/12/2019
12:45
02/12/2019
13:01
02/12/2019
13:57
02/12/2019
15:48
02/12/2019
15:48
02/12/2019
16:46
02/12/2019
16:47
02/12/2019
16:48
02/12/2019
16:55
02/12/2019
17:18
02/12/2019
17:21

262/2019

2019-

02/12/2019

1675/2019
973/2016

532/2018

373/2014

coberta habitatge per autoconsum C/ Solei, 1.
Nomenament interí com a administrativa àrea
d'atenció ciutadana, baixa voluntària.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte de serveis tècnics facultatius per a
l’execució del subministrament de tecnologia per la
millora energètica de l’enllumenat públic i semàfors.
Realització Fira Sta. Llúcia, 2019.
Aprovació de la factura per la direcció d’obres,
coordinació de seguretat i salut i el control de
qualitat per l’execució de les obres contingudes en
les fases 1 i 2 del Projecte de rehabilitació d’un
edifici al C/ Padró 37.
Modificació de l’assumpció de la tarifa meritada.

2312/2019

Convocatòria de la Comissió Paritària de
Seguiment de l’Aeròdrom.
Sol·licitud gaudi vacances pendents i compactació
lactància.
Denuncies de trànsit relació 19059211.

1203/2019

Reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres.

2323/2019

Sol·licitud de subvenció per a obres d'abastament
en alta (ACA).
Contractació indefinitiva per superació procés
selectiu.
Declaració de caducitat de llicència d’obres.

2253/2019

828/2019
1137/2015
409/2019
343/2019
2371/2019
2369/2019
2370/2019
1822/2018
1742/2018
1985/2019

1836/2018

Justificació conveni d'Unió Musical del Bages,
exercici 2019.
Justificació subv nominativa (pròrroga conveni) de
l'AEE Paidos, 2019.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Ciutadania de 5-12-19.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Territori de 5-12-19.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència de 5-12-19.
Ordres d'execució - arxiu expedient per realització
actuació segons ordre execució.
Arxiu ordre execució per compliment de l'ordre.
Subvenció del Projecte RUBIK del Consell
Comarcal del Bages (2019). RUBIK 6 Contractació.
Arxiu expedient ordre execució per cumpliment
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1774
20191775
20191776

17:32
02/12/2019
17:46
02/12/2019
18:20

20191798
20191799

02/12/2019
18:22
03/12/2019
8:33

2395/2019

20191800
20191801
20191802

03/12/2019
8:38
03/12/2019
8:40
03/12/2019
8:42

1895/2018

20191803
20191804
20191805

03/12/2019
8:45
03/12/2019
11:23
03/12/2019
11:30

1000/2016

20191806
20191807

04/12/2019
14:28
04/12/2019
14:31

2083/2019

20191808
20191809
20191810
20191811
20191812
20191813

05/12/2019
8:51
05/12/2019
10:17
05/12/2019
10:18
05/12/2019
10:18
05/12/2019
10:19
05/12/2019
11:50

2016/2019

20191814

05/12/2019
12:04

52/2019

2139/2019
920/2019

961/2019

1549/2018
1031/2018

2376/2019

ordre.
Llicència divisió horitzontal Av. Sant Joan 33.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte
per l’execució de les obres contingudes en el
Projecte d’urbanització de la UA15a “El Cementiri”,
Fase 2: àmbit lateral C-16c.
Modificació de crèdit 22/2019.
Aprovació liquidació definitiva ordre execució
subsidiària conservació terrenys Crta. Berga 1
subsector2.
Aprovació liquidació definitiva ordre execució per
conservació parcel.la C/ Esquirols, 3.
Recurs de reposició alteració cadastre Can
Figueras.
LLICENCIA URBANISTICA D'OBRES PER LA
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR
AMB APARCAMENT (.Av. de les Brucardes, 16)Les Brucardes-.
Devolució de garantia definitiva.

2256/2019

Actualització dades de l'Assoc. Dones per SF al
Registre municipal d'entitats i associacions.
Caducitat exp sobre actualització dades al Registre
municipal d'entitats i associacions de
l'Assoc.Casino Societat Coral i Familiar.
Tarifa reduïda quota mensual Llar Infants 20192020.
Caducitat exp ref. alta al Registre d'entitats i
associacions municipal del Club Petanca Sant
Fruitós de Bages.
Tarifa reduïda quota mensual Llar infants municipal
2019-2020
Aprovació d' ajudes a famílies per l’adquisició de
llibres i material escolar.
Aprovació d’ajut d'urgència social.

2360/2019

Aprovació d’ajut d'urgència social.

2238/2019

Ajudes a famílies per l’adquisició de llibres i
material escolar.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
desembre de 2019
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals

968/2018

878/2019

2358/2019

1848/2019
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1795
20191796
20191797

(DESEMBRE/2019)
05/12/2019
12:05

1986/2019

20191816

05/12/2019
12:07

2401/2019

20191817

05/12/2019
12:08

1355/2018

20191818

05/12/2019
12:09

1484/2019

20191819
20191820
20191821
20191822

05/12/2019
12:09
05/12/2019
12:09
05/12/2019
17:17
05/12/2019
17:20

290/2019

20191823
20191824

05/12/2019
17:21
05/12/2019
17:33

20191825
20191826
20191827
20191828

05/12/2019
17:40
05/12/2019
17:49
05/12/2019
17:52
05/12/2019
18:18

2403/2019

20191829
20191830

05/12/2019
20:38
05/12/2019
20:44

2405/2019

2019-

05/12/2019

2287/2019

277/2019
2386/2019
479/2018

534/2019
1533/2019

2345/2019
1174/2019
2391/2019

2329/2019

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (NOVEMBRE 2019)
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l'expedient nº 2401 /2019 de relació de factures
núm O/2019/210
Aprovació de la 2a (última) certificació i factura, en
relació a les obres de condicionament de la zona
esportiva fase 5 de la Rosaleda.
Liquidació del padró del preu públic dels usuaris del
servei d’atenció domiciliària (servei conjunt Sad i
teleassistència), corresponent al mes de novembre
de 2019.
Liquidació servei d'atenció domiciliària (SAD) mes
de novembre 2019.
Liquidació servei teleassitència mes de novembre
2019.
Finalització de la relació de treball per baixa
voluntària.
Segona Instrucció sobre l'aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector públic -obligatorietat d'informe preceptiu de
secretaria
Imatge gràfica de l'Any Lluís Espinal 2020.
Correcció d’errades material en el Decret d’Alcaldia
núm. 2019-1558 de data 28 d’octubre de 2019,
d’adjudicació de les obres contingudes en el
“Projecte executiu de les obres de millora del
clavegueram al Polígon Industrial Casa Nova”
Contractació temporal substitució titulars TF
periode vacances Nadal 2019.
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de
la Junta de Govern Local de 9-12-19.
Ordre d'execució i declaració de ruïna.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de DESEMBRE 2019 I PAGA
EXTRAORDINARIA NADAL.
Aprovació adhesió al Pla Agrupat de formació 2020
promogut per la Diputació de Barcelona.
Actualització d'actualització de dades de l'Ampa
Llar d'Infants Les Oliveres al registre municipal
d'entitats i associacions.
Gestió de diligències d'embargament de sou i
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20191815

1831
20191832
20191833
20191834
20191835

20:49
05/12/2019
20:51
05/12/2019
20:52
05/12/2019
20:55
05/12/2019
20:58

2295/2019

salaris.
Sol.licitud reconeixement antiguitat.

2296/2019

Sol.licitud reconeixement antiguitat.

2076/2019

Ordre d'execució al bé immoble de Ctra. de Berga
141, al polígon industrial ctra. de Berga.
Agent de policia local per concurs de Mobilitat
Horitzontal -- Llista admesos, exclosos, composició
tribunal i data celebració proves.
Gestió de diligències d'embargament de sou i
salaris.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 1212-19.
Aprovació factura corresponent a la DO i
coordinació de SS de les obres definitives
contingudes en la separata del projecte
d’urbanització del polígon actuació urbanística
fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1.
Justificació conveni (pròrroga) de SF Escola de
futbol, exercici 2019
Justificació conveni (pròrroga) de FC Veterans,
exercici 2019.
Justificació conveni (pròrroga) d'AVV La Rosaleda,
exercici 2019.
Justificació conveni (pròrroga) d'AVV Torruella,
2019.

20191836
20191837
20191838

09/12/2019
14:10
09/12/2019
14:12
09/12/2019
14:59

2287/2019

20191839
20191840
20191841
20191842

09/12/2019
14:59
09/12/2019
14:59
09/12/2019
14:59
09/12/2019
14:59

341/2019

1537/2019

2373/2019
840/2019

346/2019
397/2019
400/2019

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

3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
Ordinària de 2 de Desembre de 2019 i extraordinària i urgent de 9 de Desembre
de 2019. (EXP. 2317/2019 i 2345/2019)
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
5.
Moció que presenta ERC-AM i JxSF per denunciar el judici contra els
membres de la mesa del Parlament de Catalunya. (EXP. 2426/2019)

Mireia Boya també serà jutjada per haver presentat en representació del grup de la
CUP la proposició de la llei de transitorietat.
La fiscalia demana per a ells fins a un any i vuit mesos d’inhabilitació i una multa de 10
mesos amb una quota diària de 100 euros.
La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República és la llei que va tenir per
objectiu garantir la seguretat jurídica, així com la successió ordenada de les
administracions i la continuïtat dels serveis públics. La llei es va aprovar el 8 setembre
de 2017 al Parlament de Catalunya i hauria estat d'aplicació en cas que l'opció del
«Sí» a la independència hagués guanyat en el referèndum de l’1 d’octubre i a
continuació s’hagués proclamat la mateixa.
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Tres membres del PDeCAT, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet,
així com Anna Simó d’Esquerra Republicana de Catalunya i Joan Josep Nuet d’EUiA
seran jutjats per un suposat delicte de desobediència, al Tribunal Superior de
Catalunya, per haver permès la tramitació de les lleis de desconnexió en els plens del
6 i 7 de setembre del 2017.

Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó, Joan Josep Nuet i
Mireia Boya estan acusats de desobediència per permetre la tramitació de les
anomenades lleis de desconnexió.
D’acord amb tot això exposat el Grup Municipal de Junts per Sant Fruitós, demana que
el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
ACORDS
Primer.- Reprovar el procés judicial que se celebrarà al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna
Simó, Joan Josep Nuet i Mireia Boya, que van exercir el seu dret de representants
populars votant i aprovant en seu parlamentària les lleis a dalt esmentades.
Segon.- Denunciar la vulneració permanent de drets civils i polítics i de drets
fonamentals que pateixen la ciutadania, les institucions catalanes i els seus
representants escollits democràticament.

Quart.-.Manifestar el seu ferm compromís amb la llibertat d’expressió, de
manifestació, de reunió, de participació i d’associació, i també amb la lluita basada en
la no-violència.
Cinquè.- Exigir al Govern de l’Estat la represa del diàleg entre la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat per a poder trobar una solució política a un problema
polític.
Sisè.- Denunciar que la causa general descansa en la impugnació de l’activitat
legítima de representants electes democràticament escollits.
Setè.- Denunciar que aquest judici és més propi d’un sistema judicial autoritari que té
com a principal missió garantir els interessos d’una ideologia determinada que no d’un
sistema judicial d’una democràcia avançada que hauria de tenir l’objectiu de garantir
els drets fonamentals dels ciutadans.
No obstant això, el Ple decidirà
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Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat l’assumpció explícita que qualsevol solució al
conflicte entre Catalunya i Espanya ha de passar pel diàleg i el consentiment, i que
l’estratègia de coacció institucional contra les institucions catalanes i els moviments
polítics i socials només contribueix a fer crònic el conflicte i degradar la democràcia.

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: 10 (6 GFP,3 ERC, 1 JxSF)
En contra: Abstenció: 2 (2 PSC)

6.
Moció que presenta el GM GFP, ERC-AM i JxSF per reclamar la nul·litat de
la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i
preses polítiques. (EXP. 2526/2019)
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat
des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del
procediment intern dels estats membres.

És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el
Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras,
anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el
reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la
immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència
de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i,
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata
d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli,
s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Sol·licitar a l’Advocacia de l’Estat que demani al Tribunal Suprem que apliqui
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la
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Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.

nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat immediata
d’Oriol Junqueras.
SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist
negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin
adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar
que no vegin més temps vulnerats els seus drets.
QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves
formes - com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els
presos i preses polítiques.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Advocacia de l’Estat, a la presidència del
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.
No obstant, el Ple decidirà
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor: 10 (6 GFP,3 ERC, 1 JxSF)
En contra: Abstenció: 2 (2 PSC)

7.
Moció que presenta els GM GFP, ERC-AM i JxSF de rebuig a la resolució
de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim
Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras. (EXP. 95/2020)
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord de la Junta Electoral Centra,
és pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra,
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.

TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels
Pàgina 14 de 24
Plaça de la Vila, 1  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: 3Z5T6XHYFGRWCRY5A7NFLD44N | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 24

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.

Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar
a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells
mitjans que es creguin oportuns.
No obstant això, 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: A favor: 10 (6 GFP,3 ERC, 1 JxSF)
En contra: Abstenció: 2 (2 PSC)

8.
Moció que presenten els Grups Municipals de GfP, ERC-AM, JxSF i PSCCP, En relació a la “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL
D’ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I
FERROVIÀRIA
DE
LES
COMARQUES
CENTRALS
AMB
L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA”
(EXP. 102/2020)

1.Que l’ajuntament proposta adherir-se a la declaració institucional la qual es troba a
l’annex.
2.Notificar als següents: Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Conseller de
Polítiques Territorials i Sostenibilitat, Directors Generals de Carreteres,
Infraestructures, i Transports, al Consell Comarcal (Consell d’Alcaldes), als grups
comarcals i als grups parlamentaris que tenen a la seva vegada representació com a
grups municipals.
ANNEX
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES
DEL BAGES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE LES
COMARQUES CENTRALS AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
El 2015 el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages va aprovar per consens una
declaració institucional sobre mobilitat a les Comarques Centrals que demanava
l’eliminació del peatge de l’autopista c-16, la millora dels enllaços en totes direccions, i
la finalització de la B-40. També el desdoblament del tram C-55 Manresa –Castellbell i
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Acorden:

el Vilar, i paral·lelament també s’exigia l’execució de les inversions previstes en el Pla
d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.
A desembre de 2019, podem afirmar que s’ha avançat en alguns aspectes com ara
les bonificacions de la c-16 en hores punta, de dilluns a divendres –no festius-, i millora
de la seguretat de la c-55 evitant els accidents frontals de conseqüències fatals, però
no en la competitivitat de temps de viatge en infraestructures viàries i, sobretot,
ferroviàries. Les alcaldesses i alcaldes del Bages exigim continuar avançant amb
determinació. En relació a les infraestructures viàries no s’ha assolit l’objectiu
d’aconseguir un traspàs efectiu de vehicles de la congestionada c-55 amb 30.000
vehicles diaris, cap a la infrautilitzada c-16 amb 18.000 vehicles diaris amb un final de
concessió situat el 2036.
Pel que fa a les infraestructures ferroviàries i, malgrat els greus accidents de manca de
seguretat ocorreguts a la R4, encara no s’han aplicat les mesures de seguretat
adients, tot i que s’han iniciat els tràmits de licitació i, no hi hagut cap millora en relació
al temps del trajecte.

Xarxa viària:
- La c-16 ha de ser una veritable ronda de Manresa, bonificada en totes les
hores i tots els dies de la setmana, per tal d’afavorir-ne l’ús i, d’aquesta
manera, descongestionar la c-55 d’una manera efectiva. En aquest sentit el
model de vinyeta seria l’opció desitjada però mentre no es posi en marxa,
exigim ampliar els sistema de bonificacions de forma immediata a totes les
franges horàries els set dies de la setmana.
- Atès que, com és comenta en el punt anterior, la C-16 ha de ser una
veritable ronda de Manresa, exigim la construcció d’enllaços en totes
direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara.
- La c-55 és una via col·lapsada, especialment en el tram ManresaCastellbell i el Vilar. És per això que reclamem l’execució del projecte de
variant de Castellgalí que ha elaborat el Departament de Territori i
Sostenibilitat. Aquesta és la necessitat més urgent fins arribar al
desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell.
- Exigim a l’Estat la finalització de la B-40, entre Viladecavalls i Abrera que ha
de permetre connectar la c-16 amb l’A2 per facilitar la connexió amb el Port
de Barcelona i l’Aeroport del Prat.
- Apostem fermament per un transport públic viari ambiciós. Reclamem que
en el servei d’autobús entre el Bages i àrea metropolitana de Barcelona,
s’incrementin les freqüències i els viatges directes.
- Reclamem que els municipis de la comarca del Bages que corresponen a la
zona tarifària 6 passin a correspondre a la zona 5.
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És per això que tornem a reclamar un gran pacte de totes les institucions sobre les
infraestructures al territori per ser competitius econòmicament i social i, reequilibrar
territorialment el país, però també impulsar les mesures de mobilitat sostenible que
contrarestin l’emergència climàtica que patim. En aquest sentit volem posar de
manifest que ens cal seguir avançant en inversions en infraestructures ferroviàries i
viàries.

Xarxa ferroviària:
- La R4 ha de tenir més freqüències i ser la connexió principal i ràpida amb
Barcelona.
- Exigim l’execució de les inversions proposades al pla d’Infraestructures
Ferroviàries presentat el 2008 a rodalies de Renfe per tal de millorar la
seguretat de la via i la reducció del temps de viatge de Manresa a
Barcelona fins arribar a un màxim de 50 minuts, executant les inversions
que calguin i ampliar els trens semidirecte en hores puntes.
- Reclamem una planificació i gestió integral i conjunta de la R4 , i la xarxa de
FGC.
- Millora de la línia ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat als trams
urbans, per tal d’integrar-la adequadament a les poblacions i evitar que
continuïn esdevenint una barrera. Així com l’estudi del seu perllongament a
Manresa, vers el centre de la ciutat.
- Estudiar la millora del servei (temps i freqüència) entre Manresa i Martorell
de FGC, amb la possibilitat de trens semidirectes, i el perllongament del
servei a la comarca per tal que es converteixi en el metro del Bages i la
connexió amb el Baix Llobregat per millorar l’arribada al Port, l’Aeroport i la
zona de Fira de Barcelona.
- Donar suport a la unió entre la línia de FGC del Llobregat amb el Vallès
amb la unió de les estacions de plaça Espanya i Gràcia.
Demanem que, de manera urgent, els Governs i els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i les Corts Generals incorporin en els pressupostos de 2020 i 2021 de la
Generalitat de Catalunya i de l’Estat aquestes inversions.

Manresa, 18 de desembre de 2019
Eloi Hernàndez i Mosella
President del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del 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 (12)
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Aquesta declaració la subscriuen les Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages i
els grups comarcals d’ERC, JuntsxCatalunya, PSC, CUP, Ciutadans i En Comú
Guanyem, i els grups independents.

9.
Resolució d’al·legacions interposades per diversos interessats contra
l’acord de rectificació dels coeficients de repartiment de contribucions especials
pel finançament de les obres compreses en el projecte d’urbanització de l’àmbit
de sòl urbà no urbanitzat de la Serreta. (EXP. 417/2015)
Primer.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 13 de maig del 2015, va aprovar amb
caràcter provisional, la imposició i ordenació de contribucions especials pel
finançament de les obres compreses en el projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl
urbà no urbanitzat de La Serreta.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 10 de desembre del 2015, va aprovar la
correcció d’error material sobre l’acord d’imposició i ordenació de contribucions
especials pel finançament de les obres compreses en el projecte d’urbanització de
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la Serreta.
Tercer.- Una vegada verificada la certesa que la superfície de la parcel·la de la
mercantil Afntrans SL es menor, segons dades cadastrals, es va procedir a verificar la
superfície de totes les parcel·les del àmbit de les contribucions especials per tal
d’efectuar el recàlcul i ajustar a la realitat el coeficient de repartiment.

Cinquè. Exposat l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de novembre de
2019,
Sisè.- El dia 18 de desembre de 2019 mitjançant registre d’entrada 2019-E-RC-7484 el
Sr. Xavier Pratginestós de los Santos Juanes va presentar al·legacions a l’acord de ple
número 8 de data 17 d’octubre de 2019.
El dia 19 de desembre de 2019 mitjançant registre d’entrada 2019-E-RC-7523 el Sr.
Enric Pratginestós de los Santos Juanes va presentar al·legacions a l’acord de ple
número 8 de data 17 d’octubre de 2019.
Ambdues al·legacions son coincidents.
Setè. Vist l’informe de la Interventora municipal que serveixen de motivació, de
conformitat amb l’establert a l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques,
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Quart.- El Ple de data 17 d’octubre de 2019 va acordar aprovar provisionalment la
modificació de la quota que correspon a cada propietari de contribucions especials per
el finançament de les obres compreses en el projecte d’urbanització de l’àmbit del sòl
urbà no urbanitzat de la Serreta, ajustant-ho a la nova realitat cadastral.

Vuitè. Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos
propis de caràcter tributari.
S’ACORDA :
Primer. Desestimar les al·legacions presentades mitjançant els següents registres
d’entrada:
- RE 2019-E-RC-7484 de data 18.12.2019 efectuat per el Sr. Xavier Pratginestós
de los Santos Juanes
- RE 2019-E-RC-7523 de data 19.12.2019 efectuat per el Sr. Enric Pratginestós de
los Santos Juanes
Segon. Tal i com estableix l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques la motivació per la
desestimació de les esmentades al·legacions es troben a l’informe annex al present
acord.
Tercer. Aprovar definitivament la modificació de la quota provisional que correspon a
cada propietari de contribucions especials per el finançament de les obres compreses
en el projecte d’urbanització de l’àmbit del sòl urbà no urbanitzat de la Serreta,
ajustant-ho a la nova realitat cadastral:
Superfície a
Percentatge
im putar

TOTAL (€)

Ref. Cadastre

1

6649304DG0264N0001AK

CE PLUS 6, SL

100%

12.220,00

31,93%

521.879,95

2

6649305DG0264N0001BK

ALIMENT BARNA, SL

100%

4.043,00

10,56%

172.664,54

3

6649306DG0264N0001YK

CATAL INVERSIONES, SL

100%

2.349,00

6,14%

100.318,82

4

6547202DG0264N0001PK

SERRA ALBERCH, JUAN

100%

892,00

2,33%

38.094,67

5

6547207DG0264N0001OK

PLA TARRAGONA, JORDI

100%

646,00

1,69%

27.588,74

6

6547208DG0264N0001KK

SERRANO MUÑOZ, DESIDERIO

100%

633,00

1,65%

27.033,55

7

6547209DG0264N0001RK

EGEA MANZANERA, ANTONIO I CIA

100%

635,00

1,66%

27.118,97

8

6547210DG0264N0001OK

GRAELLS VILASECA, JORDI

100%

645,00

1,69%

27.546,04

9

6547211DG0264N0001KK

ROMERO MARTINEZ, INDALECIO

100%

685,00

1,79%

29.254,32

10

6547212DG0264N0001RK

AFNTRANS SL

100%

1.087,00

2,84%

46.422,55

11

6547213DG0264N0001DK

PRATGINESTOS DE LOS SANTOS JUANES, XAVIER

50%

2.702,50

7,06%

115.415,76

11

6547213DG0264N0001DK

PRATGINESTOS DE LOS SANTOS JUANES, ENRIC

50%

2.702,50

7,06%

115.415,76

12

6547214DG0264N0001XK

IMMOBILIARIA SACLOSA, SA

100%

3.705,00

9,68%

158.229,56

13

6547204DG0264N0001TK

MATADERO FRIGORÍFICO AVINYÓ, SA

100%

5.328,00

13,92%

227.543,08

38.273,00

100,00%

1.634.526,30

Quart. Notificar individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin
coneguts i, en el seu defecte, per edictes, així com notificar també el present acord a la
Tresoreria municipal i a l’Organisme de Gestió Tributària
Cinquè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Pàgina 19 de 24
Plaça de la Vila, 1  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: 3Z5T6XHYFGRWCRY5A7NFLD44N | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 24

Titular

Percentatge
de propietat

N.

Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord.
Setè. Declarar que:
-

Els interessats podran formular recurs de reposició davant del Ple de
l’Ajuntament, que podrà versar sobre el percentatge del cost que hagin de
satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
No podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, tota
vegada que aquest extrem va ser determinat a la resolució que es modifica, la
qual és un acte ferm i consentit i per tant no es susceptible de recurs (article 28
de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosaadministrativa)

-

Aquest recurs té caràcter preceptiu i només podrà versar sobre els extrems
citats.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Annex
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor: 8 (6 GFP, 2 PSC)
En contra: Abstenció: 4 (3 ERC, 1 JxSF)

PRECS I PREGUNTES
No consten.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 20:23 hores del dia 16 de Gener de 2020.”

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)

