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 12 de Març de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 3/2020 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
12 DE MARÇ 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. 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 :
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:01 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, el Sr. Vicenç Llorens
Concustell (JxSF) s’incorpora durant la
deliberació del punt 2.

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.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 17/03/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions
del Ple: ordinària de 13 de febrer de 2020.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia
i pels Regidors/es amb competències
delegades des de la ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern les següents sessions: ordinària de 27
de gener de 2020 i ordinària de 10 de febrer de
2020
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els Grups Municipals de
GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP sobre notes de
premsa i comunicació.
6. Moció que presenten els Grups Municipals
GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP al Ple per la
creació d’un espai dedicat a la mort gestacional
i perinatal al cementiri de Sant Fruitós de Bages
7. Moció que presenten els Grups Municipals
GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP al Ple en motiu
de la commemoració del dia internacional de les
dones.
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
8. Assabentat de la xifra de població resultant de
la revisió del padró municipal d’habitants a data
1 de gener de 2019
9. Donar compte de l’informe d’avaluació de les
obligacions trimestrals (quart trimestre 2019),
de subministrament d’informació de les entitats
locals
10. Donar compte dels informes de Tresoreria i
Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament
establert al Reial Decret 1040/2017, de 22 de
desembre, pel que es modifica el Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol. Quart trimestre 2019.
11. Actualització del Conveni-Tipus per a
l'assumpció de la Gestió Informatitzada del
Padró d'Habitants (AGIPH) a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades
12. Modificació de crèdit 2/2020 mitjançant
generació de crèdits extraordinaris.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

EXPEDIENT

PAG.

HORA
D’INICI

201/2020

3

00:00:50

42/2020

3

00:01:11

45/2020
199/2020

12

00:16:14

-

12

00:43:15

492/2020

12

00:47:33

492/2020

14

01:06:09

492/2020

15

01:13:01

711/2019

18

01:25:20

329/2020

19

01:27:40

330/2020

20

01:29:10

188/2020

22

01:31:10

422/2020

37

01:32:30
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ASSUMPTES

13. Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal de Sant Fruitós de Bages relativa als
polígons d’actuació urbanística de la Casa
Museu Alfred Figueras, Residencial Can
Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
14. Creació d’una Comissió d'estudi Ajuts 50%
servei de menjador escolar
15. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages al manifest de corporacions locals per
impulsar l'esport femení.

153/2019

39

01:38:39

66/2020

44

02:28:38

423/2020

46

02:29:43

ASSUMPTES
1.
Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: ordinària de 13 de
febrer de 2020. (EXP. 201/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (10)

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2.
Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb
competències delegades des de la última sessió. (EXP. 42/2020)

20200043

DATA I
EXPEDIENT
HORA
17/01/2020 2449/2019
18:45

20200044
20200045
20200046

17/01/2020 1688/2018
18:49
20/01/2020 2440/2019
8:30
20/01/2020 83/2020
8:32

Nº

RESUM
Estimar en part la sol·licitud d’accés a la
informació pública sobre les inspeccions
sanitàries realitzades en establiments alimentaris.
Resolució recurs de reposició contra taxa per
lliurament documents expedient ordre d'execució.
Aprovació assistència i despesa postgrau atenció
a la persona en serveis socials.
Denuncies de trànsit relació 20001306.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

20/01/2020 126/2020
8:38
20/01/2020 964/2018
10:27
20/01/2020 2270/2019
10:39

20200050

20/01/2020 1986/2019
20:52

20200051

20/01/2020 119/2020
20:52

20200052

20/01/2020 840/2019
20:53

20200053

22/01/2020 2461/2019
9:50

20200054

22/01/2020 2355/2019
9:52

20200055
20200056

22/01/2020 147/2020
10:03
22/01/2020 791/2019
10:37

20200057
20200058
20200059
20200060

22/01/2020
11:51
22/01/2020
11:56
22/01/2020
12:01
22/01/2020
13:01

20200061

22/01/2020 2062/2019
13:04

Aprovació assistència a cursos i jornades de
formació.
Desistiment comunicació d'obres i arxivament
expedient.
Admesos, exclosos, composició tribunal i data
proves en procés selectiu per la creació d'una
BORSA OFICIAL PRIMERA.
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (DESEMBRE
2019).
Autorització i ordenació pagament a justificar per
l’adquisició de targetes de transport (programa de
transport als barris per a + 65 anys).
Aprovació 1a i 2a cert. nov-2019 i respectives
factures, corresponents a les obres contingudes
en la separata del projecte d’urbanització del
polígon actuació urbanística fàbrica Bertrand i
Serra PAU1 (efectes 31/12/19).
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de de pagament corresponents a la
relació de factures número de relació O/2019/220
de la Fundació Ampans.
pagament corresponents a la relació de factures
número de relació O/2019/220
de la Fundació Ampans Expedient 2461/2019
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient núm. 2355/2019
Expedient disciplinari a personal funcionari.

2552/2019

Aprovació de les factures de la Residència
l’Onada pel servei de gestió de la residència i
centre de dia de Sant Fruitós de Bages
corresponent al mes de desembre i a la
regularització del grau 2 dels mesos d’octubre a
desembre.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

105/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

133/2020

Tarifa reduïda quota mensual Llar infants
municipal Les Oliveres 2019-2020.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de
les obres de condicionament de zona esportiva
fase 5 (grades), pavimentació de zona de jocs i
millora de pavimentació.
Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA
D'ADMINISTRATIUS/VES.

1355/2018
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20200047
20200048
20200049

22/01/2020
17:28
22/01/2020
17:30
23/01/2020
14:05
23/01/2020
16:22
23/01/2020
18:58
24/01/2020
11:36
24/01/2020
11:36
24/01/2020
15:15

20200070

24/01/2020 968/2018
17:24

20200071

24/01/2020 537/2019
17:27

20200072
20200073

27/01/2020 2058/2019
10:43
27/01/2020 334/2019
14:02

20200074
20200075

27/01/2020 168/2020
14:43
27/01/2020 2397/2019
16:42

20200076
20200077
20200078
20200079

28/01/2020
7:16
28/01/2020
7:26
28/01/2020
7:28
29/01/2020
10:44

20200080
20200081

29/01/2020 406/2019
11:20
29/01/2020 59/2020
12:44

1

448/2019

Reconeixement extrajudicial de pretensions.

2459/2019

Llicència de tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos.
Concessió del servei de teleassitència.

113/2020
155/2020

141/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments O/2019/246.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 27-1-20.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

107/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

2217/2019

Autorització celebració activitat esportiva 23a.
Marxa del Terme, 2020 -- utilització per cessió
d’ús de vehicles de propietat municipal a entitats
locals.
Actualització de dades al Registre municipal
d'entitats i associacions de l'Assoc. Casino
Societat Coral i Familiar.
Devolució respecte a taxa per ocupació de l'espai
public per instal·lació d'atraccions amb motiu de la
celebració de la Festa de l'Arròs.
Atorgament dades justificatives de subvenció de
Societat de Caçadors.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) a Ampa Llar d'Infants les Oliveres,
exercici 2019.
Compromís d’adhesió a l’actuació INDÚSTRIA
CIRCULAR BAGES 2020.
Ampliació de termini per subsanar esmenes
requerides i nou requeriment d'esmenes. Projecte
d'implementació de lectors de matrícules.
Concessió ajut servei menjador Llar infants
municipal Les Oliveres, curs 2019-2020.
Citació per explicació de prova de procés selectiu
d'administratius/ves.
Formació del personal: autorització asssitència
cursos formatius.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de desembre
(nòmina GENER).
Correcció d'errada en el Decret 2020-0018.

45/2020

1018/2019
2062/2019
191/2020
54/2020

Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de GENER 2020.

Diligència per fer constar error en delegacions i avocació
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20200062
202000631
20200064
20200065
20200066
20200067
20200068
20200069

29/01/2020 161/2020
14:28

20200083

30/01/2020 890/2019
14:16

20200084

30/01/2020 614/2019
14:16

20200085

30/01/2020 122/2020
14:21

20200086
20200087
20200088
20200089
20200090
20200091

30/01/2020
15:32
30/01/2020
18:52
30/01/2020
18:53
30/01/2020
18:58
31/01/2020
9:17
31/01/2020
9:23

20200092
20200093

31/01/2020 2241/2019
9:27
31/01/2020 1820/2018
9:27

20200094

31/01/2020 192/2020
9:33

20200095

31/01/2020 829/2019
9:34

20200096

31/01/2020 1663/2018
9:35

20200097

31/01/2020 223/2020
11:25

205/2020
319/2019
632/2019
632/2019
208/2020
118/2020

Compromís d’adhesió actuació PROMOCIÓ I
MILLORA DELS POLÍGONS I LES EMPRESES
DEL BAGES 2020.
Aprovació certificació d’obra número 3 (última) i la
seva factura amb efectes de 31/12/2019,
corresponents a l’arranjament vorera carrer
Principal Rosaleda.
Aprovació 3a (última) certificació d’obra i la seva
factura, corresponents a les obres ordinàries
d’adequació de voreres 2019, amb efectes
31/12/2019.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de teleassistència, corresponent al mes
de gener de 2020.
Denuncies de trànsit relació 20003040.
Llicència legalització obres per la reforma d'uns
serveis a l'Abadia del Pont Vell.
Llicència per canvi d'ús edifici auxiliar A10 fàbrica
del Pont.
Desistiment realització obres altell.
Llicència cala per connexió escomesa d'aigua Av.
Pla de Bages, 23 edifici 25 Pineda.
Aprovació de l’ajornament de la liquidació núm.
2019/0000004629, en concepte de llicència
d'obres
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.
Aprovació 2a certificació i corresponent factura,
amb efectes de 31/12/2019, en relació a la
Reordenació senyalització viària Pineda de
Bages.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a
l'expedient nº192/2019 de relació de factures
número O/2019/243.
Aprovació fra corresponent a la DO contingudes
al Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a
la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe en
base a la cert. d’obra de desembre, amb efectes
de 31/12/19.
Aprovació de la 3a certificació i la factura
corresponent, en relació a les obres d’adequació
de la planta baixa i primera de l’immoble situat al
carrer Padró número 6-8 (Casajoana), amb
efectes de 31/12/2019.
Aprovació d’ajut d'urgència social.
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20200082

31/01/2020 226/2020
12:17
31/01/2020 224/2020
12:23

20200100
20200101

31/01/2020 148/2020
12:27
31/01/2020 1537/2019
12:32

20200102
20200103
20200104
20200105

31/01/2020
12:37
31/01/2020
12:41
31/01/2020
12:44
31/01/2020
12:49

68/2016

20200106
20200107
20200108
20200109
20200110

31/01/2020
12:57
31/01/2020
13:01
31/01/2020
13:03
31/01/2020
13:05
31/01/2020
14:51

180/2020

20200111
202001122

31/01/2020 2446/2019
14:56
31/01/2020 973/2016
15:03

20200113
20200114
20200115
20200116

03/02/2020
7:43
03/02/2020
7:45
03/02/2020
7:49
03/02/2020
7:50

2

501/2017
2176/2019
181/2020

Ordre d’alta en el servei públic de proveïment
d’aigua a habitatge.
ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ ATRIBUCIONS
CONSORCI URBANÍSTIC DE L'AGULLA COM A
PODER ADJUDICADOR EN MATÈRIA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA.
Tractament informàtic obsolet.
Processos selectius d'Agent de policia local per
concurs de Mobilitat Horitzontal - Citació
explicació prova
Delegació de la secretaria de diverses
comissions.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 035.
Llicència de Gual 1514.

48/2020

Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per ampliació potència C/ De les Planes
Pol. Ind. Santa Anna.
Llicència obres per cala connexió escomesa
clavegueram C/ Albéniz, 30.
Ampliacio Gual - Contragual Gual 1515 i 1516.

85/2020

Abonament de les minutes advocat.

1386/2019

Citació aspirant explicació prova en procés
selectiu administratius/es.
Aprovació 2a factura en relació al contracte menor
de serveis per la redacció del projecte per
l'adequació de la planta baixa i primera de
l'immoble situat al carrer Padró, 6-8.interessats.
Subvenció entitat Niu de Petjades 2019.

1820/2018

164/2020
32/2020
1386/2019
371/2017

Aprovació de la pròrroga del contracte del servei
d’inspecció i control de les prestacions de servei
de manteniment integral de l’enllumenat públic i
semàfors.
Comunicació adequació nau C/ Aneto, 10-12 PI
Sant Isidre.
Comunicació reforma interior supermercat Grup
Supeco Maxor, S.L.
Citació aspirant explicació prova en procés
selectiu administratius/es.
Atorgar modificació llicència obres per realització
altell en nau industrial C/ Cadí, 26.

Diligència per fer constar que manquen delegacions de l’alcalde
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20200098
20200099

03/02/2020 2415/2019
7:52
03/02/2020 270/2017
10:09
03/02/2020 1408/2019
10:25

150/2020

Complement productivitat - Secretària Consorci
de l'Agulla.
Aixecament suspensió per compliment ordre
d'execució Abadia del Pont.
Aprovació del desistiment a la sol·licitud
d’aplaçament de les liquidacions núm.
2018/0000003050 i 2018/0000004408 (Hostal
Pineda Bages, SA), arran del procediment de
constrenyiment 2019-1.
Aprovació prèvia de projecte d'actuació específica
per a la connexió d'aigües residuals ETAP Pineda
de Bages i finca de Comabella.
Aprovació d’ajut d'urgència social.

20200120

03/02/2020 867/2019
10:29

20200121
20200122
20200123
20200124
20200125
20200126
20200127

03/02/2020
11:27
03/02/2020
12:40
03/02/2020
12:51
03/02/2020
14:32
03/02/2020
14:32
03/02/2020
14:32
03/02/2020
14:49

2494/2019

Comissió de serveis - Sergent.

2258/2019

Decret d'esmena.

198/2020

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Ciutadania de 6-2-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència de 6-2-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Territori de 6-2-2020.
Sobre aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'expedient nº 236/2020 de
relació de factures número O/2020/4.
Decret aprovació bases concurs pintura Festa
Arròs 2020.
Resolució recurs reposició liquidació llicència
municipal d’ús i obres provisionals per l’execució
dels treballs de construcció d’un aparcament.
Assignació de funcions de Directora de la Llar
d'Infants.
Concessió del servei d'atenció domiciliària.

20200128
20200129

03/02/2020 206/2020
21:37
03/02/2020 1622/2019
21:39

20200130
20200131
20200132
20200133

03/02/2020
21:54
05/02/2020
10:47
05/02/2020
14:38
05/02/2020
21:23

20200134

06/02/2020 1663/2018
8:14

20200135

06/02/2020 614/2019
8:28

197/2020
196/2020
236/2020

789/2019
117/2020
229/2020
1848/2019

Diligència per numerar Decret (Denúncies de
trànsit), no enviat a llibre de decrets.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
febrer de 2020.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
d’obres d’adequació de la planta baixa i primera
de l’immoble situat al carrer Padró, 6-8
(Casajoana).
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor d’obra ordinària d’adequació de voreres
2019.
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20200117
20200118
20200119

230/2020

Denuncies de trànsit relació 20005258.

207/2020

2418/2019

Nomenament interí com a tècnic superior
arquitecte.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 37.
Substitucions Cap Policia Local en absències.

1404/2017

Finalització funcions de Cap Policia.

225/2020

Contractació per interinitat oficial 1a electricista
brigada municipal.
Convocatòria de sessió comissió escut 6-3-2020.

06/02/2020 890/2019
8:31

20200137
20200138

06/02/2020 2063/2019
8:37
06/02/2020 2234/2019
14:18

20200139
20200140
20200141
20200142
20200143

06/02/2020
16:24
06/02/2020
16:24
06/02/2020
18:12
06/02/2020
19:26
07/02/2020
12:17

20200144

07/02/2020 190/2020
12:18

20200145

07/02/2020 82/2020
12:18

20200146
20200147
20200148
20200149
20200150
20200151
20200152
20200153
20200154

07/02/2020
12:18
07/02/2020
14:52
10/02/2020
8:26
10/02/2020
8:32
10/02/2020
8:42
10/02/2020
8:43
10/02/2020
8:45
10/02/2020
8:46
10/02/2020
12:30

20200155

10/02/2020 247/2020
14:24

394/2019
408/2019
501/2017
199/2020
101/2020

501/2017

2328/2019
1986/2019

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (GENER 2020).
CATÀLEG de Serveis 2020.
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344/2019

Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor d’obres per l’arranjament de la vorera del
carrer Principal de la Rosaleda.
Aprovació bases i convocatòria BORSA AGENTS
POLICIA LOCAL.
Aprovació models normalitzats de sol·licituds
relacionades amb els tràmits previstos en
l’Ordenança municipal en matèria d’intervenció
urbanística.
Justificació subv. nominativa (pròrroga conveni)
d'Agrupació Coral, 2019.
Justificació subv. nominativa (pròrroga conveni)
amb Colla de Geganters i Grallers, exercici 2019.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics num. 036.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 10-2-20.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de Sad, corresponent al mes de gener
de 2020.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei d’atenció domiciliària (servei conjunt
Sad i teleassistència), corresponent al mes de
gener de 2020.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(FEBRER/2020).
Justificació conveni Soc. Caçadors 2019.

20200136

10/02/2020 201/2020
14:26
10/02/2020 320/2020
15:17

20200158

10/02/2020 194/2020
15:18

20200159

10/02/2020 209/2020
15:26

20200160
20200161

11/02/2020 484/2016
7:00
11/02/2020 227/2020
7:03

20200162
20200163
20200164
20200165
20200166

11/02/2020
7:39
11/02/2020
7:41
11/02/2020
15:09
11/02/2020
15:19
11/02/2020
15:48

20200167
20200168

12/02/2020 1933/2019
12:11
12/02/2020 319/2020
13:46

20200169
20200170
20200171
20200172

12/02/2020
16:14
12/02/2020
16:34
12/02/2020
16:45
12/02/2020
16:57

20200173

12/02/2020 261/2020
17:02

476/2015
322/2020
59/2020
218/2020
403/2019

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 132-20.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a
l'expedient nº320/2020 de relació de factures
número O/2020/10
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació en els tribunals dels processos
selectius: mobilitat horitzontal agent de policia
local, borsa d’oficials 1a de la brigada i
administratius.
Aprovació de la devolució d'ingressos indeguts
que l’interessat va abonar per duplicat respecte a
la mateixa liquidació.
Esmenes Ortopedia y Cirugia.
Incoació expedient d'ordre d'execució: estat
deficient de la conservació del terreny Avinguda
Brucardes, núm. 35.
Declarar la caducitat en la tramitació d'una
llicència d'obres.
Utilitzacions temporals de béns de titularitat
municipal - Autorització d'ús de l’Esplai d’avis.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de GENER 2020.
Comunicació cessament activitat.

337/2020

Decret de justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) Col·lectiu de Recerca Històrica, exercici
2019.
Llicència per estesa línia subterrània de mitja
tensió per desplaçament Crta. Berga II 19.
Aprovació de la factura de la Residència l’Onada
pel servei de gestió de la residència i centre de
dia de SFB corresponent a gener.
Llicència urbanística per estesa de línia aèrea de
baixa tensió Mas de les Oliveres.
Denuncies de trànsit relació 20006442.

1498/2016

Nomenament voluntaris AVPC.

1995/2019

Sol·licitud suspensió del procediment judicial per
intent de solució de controvèrsia
extrajudicialment.
Designació de responsable pel compliment de
requisits d’accessibilitat dels llocs web i
aplicacions per a dispositius mòbils del sector
públic.

156/2020
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20200156
20200157

12/02/2020
17:06
12/02/2020
17:39
13/02/2020
9:59
13/02/2020
12:19

202001783
20200179

13/02/2020 2474/2019
12:19
13/02/2020 365/2020
16:53

20200180
20200181
20200182
20200183
20200184
20200185
20200186
20200187
20200188
20200189
20200190

13/02/2020
16:54
13/02/2020
17:04
14/02/2020
7:32
14/02/2020
7:36
14/02/2020
7:39
14/02/2020
8:57
14/02/2020
8:58
14/02/2020
9:00
14/02/2020
9:03
14/02/2020
9:05
14/02/2020
9:08

20200191
20200192

14/02/2020 1782/2019
9:11
14/02/2020 276/2020
9:14

20200193

14/02/2020 333/2020
9:16

3

336/2020

Denuncies de trànsit relació 20005737.

2253/2019

Sol·licitud permisos i reducció jornada CUME.

2208/2019

Llicència d'obres per Instal·lació d'un ascensor a
l'habitatge situat al C/ Arquitecte Gaudi 53, 1.
Aprovació de l’ajornament de la liquidació núm.
2019/0000005302, en concepte de llicència
d'obres.
Justificació de la subvenció a l’associació Ràdio
Sant Fruitós per l’exercici 2019.
Sobre aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l'exp nº 365 /2020 de relació de
factures número O/2020/15.
Modificació de crèdit 1/2020 mitjançant
incorporació de crèdits.
Denegació d’ajuda a famílies activitats
socioeducativa (extraescolars).
2a modificació data segona prova opo tècnic/a
mig promoció econòmica.
Contractació temporal Auxiliar de la Llar.

299/2020

362/2020
2255/2019
1387/2019
1947/2019
243/2020
1694/2019
1694/2019
295/2020

Llicència per tala d'arbres en perill de caiguda C/
Cardona, 6 (Pineda de Bages).
Denegació empadronament per no tenir dret ni
autorització.
Denegació alta Padró sense dret ni autorització.

349/2020

Comunicació per substitució finestra C/ Buenos
Aires, 2.
Adaptació lloc de treball.

1793/2018

Compareixença a recurs d'apel·lació.

175/2020

Aprovació de l’abonament del rebut de l’IBI 2019
corresponent al terreny cedit a l’Ajuntament com a
pàrquing d’ús públic al C/ German Duran, 9.
Finalització relació laboral.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques coberta habitatge per autoconsum
C/ del Pi, 7.
Sol·licitud fi flexibilitat horària i modificació horari
laboral.

Diligència per fer constar errada al circuit de signatures.
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20200174
20200175
20200176
20200177

20200194
20200195

17/02/2020 260/2020
9:34
17/02/2020 534/2019
10:51

Aprovació d'ajuts d'urgència social.
Convocatòria de l'Any Lluís Espinal 2020 pel 27
de febrer de 2020.

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

3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
ordinària de 27 de gener de 2020 i ordinària de 10 de febrer de 2020. (EXP. 45/2020
i 199/2020)
VOTACIÓ SOBRE 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 presenten els Grups Municipals de GFP, ERC-AM, JxSF i PSCCP sobre notes de premsa i comunicació. (EXP. 492/2020)
El dia 15 de juny de 2019 es va constituir el present ple municipal, òrgan del qual en
formem part tots els regidors i regidores democràticament escollits. Totes i tots formem
part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
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Sentit de l’acord:

Atès que les notes de premsa que s’emeten des de l’Ajuntament de Sant Fruitós
representen a tota la institució, de la qual en formem part els 13 regidors i regidores
democràticament escollits.
Atès que s’han publicat notes de premsa a nom de l’Ajuntament en que es parla en 1ª
persona d’algun regidor i/o d’un grup municipal en concret.
Atès que s’han publicat notes de premsa interpel·lant als diferents Grups Municipals.
Atès que s’han publicat notes de premsa acusant de forma infonamentada a regidors
del propi ajuntament i en nom de l’Ajuntament.
Atès que s’han publicat notes de premsa amb imatges de regidors sense el seu
consentiment.
Atès que les notes de premsa d’un Ajuntament haurien de ser una eina informativa i/o
explicativa de les accions del propi consistori o que afectin al municipi, i no una eina de
propaganda d’un grup polític en concret i/o en detriment d’altri.
Els Grups Municipals de GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP a l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages proposa l’adopció dels següents
ACORDS:

SEGON: Que aquest fet es garanteixi a través d’un document d’acord entre els grups
municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós o a través d’un reglament.
No obstant, el Ple decidirà

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

A favor: 6 (2 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
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PRIMER: Les notes de premsa elaborades en nom de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i que continguin de forma explícita o implícita el nom o imatge d’algun regidor o
regidora o Grup Municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sigui informada i
consensuada amb aquests abans del seu enviament als mitjans i la seva publicació.

En contra: 5 (5 GFP)
Abstenció:
6.
Moció que presenten els Grups Municipals GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP
al Ple per la creació d’un espai dedicat a la mort gestacional i perinatal al cementiri
de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 492/2020)
La mort d'un fill o filla durant l'embaràs, el part o poc després de néixer és una realitat
present en força famílies. Segons les últimes dades del departament de Salut 254
nadons van néixer morts l’any 2017 a Catalunya i un centenar no van arribar al mes de
vida. És el que es coneix com a mort perinatal o neonatal en funció de si la mort és a
partir de la setmana 22 de l’embaràs o en el primer mes de vida. Tot i així, les dades no
comptabilitzen les pèrdues que es poden produir en les primeres setmanes de gestació.
Un fet devastador per a una família, sens dubte una de les pitjors experiències que li
podria passar a una mare o pare. És comú, que no rebin el suport que necessiten en el
sistema sanitari o en l'entorn social

En els últims anys s’han estès per Catalunya espais de record, el primer va ser a Calaf
i de mica en mica altres localitats com Cervera, Tàrrega i Artés, Vic, Sant Cugat, Sant
Joan Despí i altres municipis estan en procés d’oferir-ne.
Per aquest motiu creiem que oferint al cementiri municipal un espai dedicat a tots els
nadons que van morir al ventre de les seves mares o al poc de néixer, tindrien el
reconeixement que es mereixen i ajudarien als familiars a poder tenir un racó especial
de record.
Aquest espai tindria les dues funcions de les quals hem parlat un espai simbòlic on les
famílies puguin anar a recordar els seus infants i alhora un espai que doni visibilitat a la
realitat de la mort gestacional i perinatal.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP a Sant
Fruitós de Bages proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Facilitar, en la major brevetat possible, un espai amb elements naturals
(arbres, vegetació, pedres) on es creï un element memorial placa o monòlit que incorpori
la possibilitat que cada família pugui afegir- hi una estrella o altra símbol amb el seu
nom.
Segon.- Difondre a les famílies de Sant Fruitós aquest servei a través del CAP del poble
així com als coordinadors de l’àrea maternoinfantil de l’Hospital de Sant Joan de déu i
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Avui en dia el dol lligat a l’arribada d’un infant segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, un tabú que invisibilitza aquestes famílies i el seu dolor,
aïllant-les i menystenint les seves pèrdues.

la Clínica de Manresa, hospitals referents de Sant Fruitós de Bages en quant a la
maternitat.
Tercer.- Agendar el dia 15 Octubre dia internacional per la visibilització de la mort
gestacional i perinatal en les xarxes socials.
Quart.- Promoure xerrades i exposicions sobre la mort i el dol gestacional i neonatal i
perinatal a través de la regidoria de sanitat.
Cinquè.- Proposar a la bibliotecària de la Biblioteca municipal de Sant Fruitós de Bages
que es creï una secció sobre avortaments, dol i mort perinatal.
Sisè.- Trametre còpia d’aquests acords a l’associació LITTLE STARS, a la bibliotecària
municipal, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Bages i a la
concessionària del servei del cementiri.

No obstant, el Ple decidirà

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.
Moció que presenten els Grups Municipals GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP
al Ple en motiu de la commemoració del dia internacional de les dones. (EXP.
492/2020)
De nou, el 8 de març de 2020, commemorem 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.
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,
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Sentit de l’acord:

entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però
la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són
de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar
per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, 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 i el terra enganxós
doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i
desenvolupament de les dones.
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.

Per tots aquests motius, els Grups Municipals de GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP a Sant
Fruitós de Bages proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació 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
i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant
en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart.- 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
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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, eradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, el dia 8 de març i cada dia de
l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci Catalunya un
País Feminista de dones i homes lliures.

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 Catalana 17/2015, de
21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1
de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la escletxa salarial i l’eliminació del terra
enganxós, 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.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten
a dones grans que viuen soles.
Setè.- Valorar la possibilitat declarar Sant Fruitós de Bages com a municipi feminista i
adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes
del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català
de les Dones i a les entitats municipalistes.
No obstant, el Ple decidirà

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)
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Sentit de l’acord:

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
8.
Assabentat de la xifra de població resultant de la revisió del padró
municipal d’habitants a data 1 de gener de 2019. (EXP. 711/2019)
1. Atès l’article 91 del Reglament estatal de població i demarcació territorial, segons la
redacció introduïda pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, en el qual
s’assenyala que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb
referència al dia 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades durant
l’exercici anterior.
2. Atès l’escrit de la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a Barcelona, de data
26 de novembre de 2019 (RE-2019-7029 de 28 de novembre de 2019) on es comunica
que, d’acord amb el procediment establert a la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la
Presidència de l’INE i del Director General de la Corporació Local pel qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
“(...) finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població
previst a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per al seu municipi que s’ha
elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret pel qual es declaren oficials
les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener
de 2019 és la següent: 8.703 habitants”.

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Prendre coneixement de la xifra de població, resultant de la revisió anual del
Padró municipal d’habitants del municipi de Sant Fruitós de Bages, referida a 1 de gener
de 2019, aprovada per l’INE i declarada oficial pel Reial Decret 743/2019 de 20 de
desembre (BOE de 27 de desembre de 2019), i que ascendeix a un total de 8.703
habitants.
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’INE i al Departament d’Estadística de la Diputació
de Barcelona.
TERCER.- Declarar que:
-

Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
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3. Atès que al BOE de 27 de desembre de 2019 es publica el Reial Decret 743/2019 de
20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 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 (11)

9.
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (quart
trimestre 2019), de subministrament d’informació de les entitats locals. (EXP.
329/2020)
El dia 31 de gener de 2020, la Intervenció municipal va comunicar les de dades i va
emetre l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
informació de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data
de la seva emissió:
Previsió de no compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió de no compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.
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•
•
•

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

10.
Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Quart
trimestre 2019. (EXP. 330/2020)
Primer.- Es dóna compte de l’informe de Tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de l’informe
d’Intervenció previst en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
Quart trimestre 2019

Nombre

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

953

2.041.203,94 €

96,03%

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre

36
989

84.385,35 €
2.125.589,29 €

3,97%
100,00%
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el

Pagaments realitzats durant
trimestre dins el termini legal

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

Primer. En data 21 de gener de 2019, aquest Ajuntament ha rebut comunicació de la
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, de l’Àrea d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada
2019-E-RC-382, per la qual es comunica l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de
Barcelona de data 31 d’octubre de 2019 segons el qual s’aprova l’actualització del
Conveni-Tipus per a l'assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants
(AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Segon. L’aprovació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les
seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels
drets digitals, fa necessària l’actualització del Conveni-Tipus pel qual s’encomana la
gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments.
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11.
Actualització del Conveni-Tipus per a l'assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d'Habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades. (EXP. 188/2020)

Tercer. L’article 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’article 60.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, i l’article 42.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya estableixen que la formació, manteniment,
revisió i custòdia del padró municipal d’habitants correspon a l’Ajuntament.
Quart. D’acord amb l’article 22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i amb l’article 52.2.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon al
Ple aprovar les formes de gestió dels serveis.
Cinquè. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
faculta a les administracions públiques a realitzar encomandes de gestió de les activitats
de la seva competència a altres administracions públiques per raons d’eficàcia o quan
no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.

Setè. L’article 179.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 3.3.c del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, estableixen que és necessari
l’informe previ del secretari de la Corporació per l’aprovació d’acords que requereixin un
quòrum de votació especial.
L’apartat 4 d’aquest últim precepte estableix que l’emissió de l’informe del secretari
podrà consistir en una nota de conformitat en relació amb els informes que hagin sigut
emesos pels serveis del propi Ajuntament i figurin com a informes jurídics en l’expedient.
Vuitè. D’acord amb la regla tercera de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2019-2023, aprovada per Decret d’alcaldia 2019-0868, de 16 de
juny, l’aprovació de les propostes d’acord que han de ser conegudes pel Ple en matèries
que requereixen majoria absoluta han de ser conegudes prèviament per la Junta de
Govern Local.
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en 10 de febrer de 2020,
va acordar elevar la present proposta al Ple municipal.
Per l’exposat, el Ple de Sant Fruitós de Bages
ACORDA
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Sisè. D’acord amb l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i amb l’article 114.3.e del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la
transferència de funcions pròpies de l’Ajuntament a altres administracions requereix el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

PRIMER. Aprovar l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona.
SEGON. Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a l'assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d'Habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades, adjunt com a annex al present acord.
TERCER. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.
QUART. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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.

Document Annex
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL
PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>, President/a
de la Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >, Secretari/ària delegat/da.
AJUNTAMENT DE <municipi>, representat per l’Alcalde/essa Il·lm. Sr. <nom i
cognoms>, assistit pel Sr. <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article 34.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (per acrònim LBRL)
ì pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
El representant de l’Ajuntament de <municipi>, per virtut de les funcions atribuïdes per
la legislació.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
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ENTITATS QUE INTERVENEN

I. ANTECEDENTS:
a) La formulació de l’AGIPH:
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta
de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que
articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Assumpció de la Gestió
Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB número 169 de
16 de juliol de 1997.
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents:
i. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 31 i 36
de la LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i econòmic als
municipis de la província en àmbits molt diversos.
ii. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local
mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.1 de la LBRL que va ser
introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent:

L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada per
la LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició dels
ens locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per fer-la
efectiva, per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta
funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992,
de 26 de novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació amb el
padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de
Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu
exercici.
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:
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“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la
gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma
automatizada.”

- A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de 1997
concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes aplicables i no
vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE.
- Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a l’Institut Nacional
d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento.
La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, es va manifestar
de manera favorable al Conveni-tipus.
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics amb
tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de Barcelona.
b) Modificacions posteriors del Conveni-tipus:
En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29 d’octubre,
de Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD).

Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre, que
aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del
Conveni-tipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments
de la nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els tràmits del
procediment d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de l’Ajuntament, i la
publicació d’aquest acord.
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2010,
l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per dita
normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta
actualització fou publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 de mar de 2010.
II. JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS:
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta
al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016).
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu,
resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de maig de 2018 i deroga
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Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el convenitipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992
per les referències a la Llei Orgànica 15/1999.

la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició a l’ordenament
espanyol, a l’esmentada LOPD.
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància
en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de
les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de
caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal.
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni anterior,
aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la Diputació les
ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat que aquesta
modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i dels
encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una actualització
del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la necessitat
de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes d’interoperabilitat
entre les diferents administracions públiques que hi participen en la gestió del Padró.
III. NORMATIVA APLICABLE

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre de 2018).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig
de 2016)
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat
pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD
2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de gener de 1997).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística
i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre
gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març de 2015.
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En relació al padró d’habitants:

- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat
en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010).
- Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació.
Quant a l’encomanda de gestió:
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (article 17.1,
31 i 36).
Pel que fa a la publicitat del conveni:
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern (article 14).
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny. (article 309)
IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.

-

-

Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local,
que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants
dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.
Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

b) Per part de l’Ajuntament:
-

Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a
formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.

c) Actuacions posteriors:
-

Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.

-

L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

-

Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació de Barcelona,
en el seu cas.
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a) Per part de la Diputació:

-

Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els drets i
accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen a l’ens.

-

Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de
Barcelona, en el seu cas.

V. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS
La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de
2019, i publicat al BOPB número <número>, de data <data>, l’actualització Convenitipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).
Atès que per l’Ajuntament de <municipi> s’ha donat compliment als tràmits necessaris,
les Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE

Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents:
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del
padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL).
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic).
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió
informatitzada del Padró d’habitants del municipi.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels
elements substantius del seu exercici.
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin
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1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de
Barcelona de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de
<municipi>.
2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim,
AGIPH) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la
Diputació de Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró
d’habitants.

suport o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia
del padró municipal d’habitants.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les
activitats següents:
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
b) Centralització d’una base de dades.
c) Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o Organismes,
d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral.
d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral.
e) Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona tingui
assumida la gestió del Padró.
f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents
impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant l’accés telemàtic
dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la concurrència
de raons tècniques que ho facin aconsellable.
g) Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació digital
amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.
h) En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i vinculades
amb la gestió del padró d’habitants.

a) Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin
necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix
l’encomanda de gestió.
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la
normativa i de les instruccions aprovades, o com a conseqüència dels sistemes
informàtics utilitzats.
c) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de
l’encomanda.
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les
mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les
operacions d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades
com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per
via telemàtica, tot això d’acord amb les previsions incloses a l’Esquema Nacional
de Seguretat.
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Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que encomana es compromet
a:

La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
2. El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la gestió
del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que el del seu
servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic.
3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:
Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament.
Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes
informàtics del padró.
Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos
detectats.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ
D’HABITANTS AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del padró
d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de la Corporació
que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho encarreguin.
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
7.1. OBLIGACIONS GENERALS:
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general
de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
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4. L’Ajuntament encomanant podrà sol·licitar a la Diputació de Barcelona en tot
moment, el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS.

c) Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament, en
tant que Responsable del tractament, que encomana, l’exercici de les competències i el
compliment de les obligacions assenyalades al RGPD i a la LOPDGDD.
d) La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les obligacions
establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD,
i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment
de les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ajuntament que
encomana.
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de dades
personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de les tasques
encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es consideraran actuacions
materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de l’Ajuntament que
encomana.
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i per
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix obligació
legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació.
f) Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà
dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ajuntament
que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de la LBRL o per altre
obligació legal.

g) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en:
X Acarament X Interconnexió
X Conservació X Limitació
X Consulta X Modificació
X Comunicació X Organització
X Comunicació per transmissió Recollida
X Destrucció X Registre
Difusió X Supressió
X Extracció X Altres: Còpies de seguretat i procediment de recuperació de dades.
h) Identificació de la informació afectada:
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni,
l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació,
encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a cada persona el full
del Padró d’habitants així com les necessàries per a la seva correcta gestió:
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Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent
de l’Ajuntament que encomana.

Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI,
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria) , sexe, lloc i
data de naixement i nivell d’estudis.
Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació.
Data de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari sense autorització de
residència permanent.
Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent.
7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT:
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la
finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a
finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, informarà immediatament el responsable.
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:

La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
d) Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que cal facilitar
als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD i l’article 11 de
l’LOPDGDD (Model resolució INE).
e) Si la Diputació ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable,
ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les
dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de
caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera
indefinida.
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i. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
ii. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
iii. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat,
segons el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a:

g) Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
h) Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada del tractament,
aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del Delegat
de Protecció de dades de l’Ajuntament de referència. La comunicació es farà de forma
immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la
sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud.
i) Notificació de violacions de seguretat de les dades La Diputació informarà al
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini
màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona Delegada de protecció
de dades de l’ajuntament, de les violacions de la seguretat de les dades personals al
seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant
per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats
i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un
altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
j) La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
k) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l’autoritat de control, quan escaigui.
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Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:

l) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
m) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de
dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat
derivada del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD
dels ajuntaments.
n) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal
i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica
a la clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics
utilitzats per l'encarregada.
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
o) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament,
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador
i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
7.3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.
b) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f) Autoritzar a la Diputació:
i. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
ii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota
el control del responsable del tractament.
iii. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
g) Correspondrà a l’Ajuntament comunicar en el menor temps possible als interessats
les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi
un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
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Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament:

Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a subcontractar
les prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de l’objecte del conveni amb
l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent procediment aplicable de
conformitat amb la normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al
responsable, identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, les
seves dades de contacte i les prestacions concretes contractades. En cas de
disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del conveni.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per l’encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació inclourà en el
contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou encarregat quedi subjecte a
les mateixes condicions i amb els mateixos requisits formals que ella, en tot allò relatiu
a l’adequat tractament de dades personals i a la garantia de les persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT

Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es
preveu de vigència indefinida.
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que
encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada del
Padró d’habitants encomanada a la Diputació.
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan
competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no
serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella resolució.
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Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual
correspon l’Ajuntament que encomana.

2. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen
i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió
informatitzada del Padró d’habitants del municipi, el Ple de la Diputació de Barcelona
podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana.
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà,
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.
3. Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'ens local
la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la major
celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció esmentada
es procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a la base de dades, de
la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. No obstant això, la Diputació pot
conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin
derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. A partir d'aquest moment la
Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en
pugui fer l'ens local o un tercer com a encarregat del tractament.”

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)

12.
Modificació de crèdit 2/2020 mitjançant generació de crèdits extraordinaris.
(EXP. 422/2020)
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2020, existeix despesa que s’ha de realitzar no
esta prevista en el pressupost.
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de
la regidoria de Serveis Econòmics.
Les modificacions pressupostàries mitjançant crèdit extraordinari tindran efectes sobre
l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe
d’intervenció.
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Sentit de l’acord:

Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics.
Quart.- Es veu necessària la modificació de les bases d’execució del pressupost
municipal, en el sentit de modificar el pagament als partits municipals de forma semestral
en comptes de mensual.
Cinquè.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Sisè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de l’expedient
modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 2/2020 en la modalitat
de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Aprovar la modificació de les bases d’execució de l’exercici 2020 d’acord amb
l’annex que s’adjunta.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.

Cinquè.- “Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:
-

-

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

Annex
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Quart.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.

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

A favor: 9 (5 GFP, 2 ERC i 2 PSC)
En contra:
Abstenció: 2 (2 JxSF)

13.
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós
de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la Casa Museu Alfred
Figueras, Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages. (EXP.
153/2019)
Sobre l’aprovació inicial.
Primer. Vist el document anomenat Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós
de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la Casa Museu Alfred Figueras,
Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages.
Sector. Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 24 de febrer de 2020 i l’informe
1/2020 del secretari i la interventora municipals de data 2 de març de 2020.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del Reial
Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl,
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació
previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA :

-

Hi ha manca de concordança en l’àmbit de la proposta a la zona nord de Pineda
de Bages, en la documentació gràfica d’informació i d’ordenació que es
representen a escala 1/5.000, respecte al planejament vigent, mentre que als
plànols a escala més detallada, a escala 1/ 2.000, es considera correcte si bé
no justificat. La discordança consisteix en que l’àmbit del sector residencial de
sòl urbanitzable delimitat de Pineda IV, en el primer cas es dibuixa com està al
pla general d’ordenació de 1996, i en el segon d’acord a la Modificació puntual
del Pla General d’ordenació a l’àmbit del pla parcial urbanístic de Pineda IV,
(DOGC 18.12.2014).

Segon. Abans de procedir als actes que es deriven de l’aprovació inicial s’incorporarà a
l’expedient el certificat registral previst a l’article 99.1.a) del Decret legislatiu 1/2010,
referit al polígon d’actuació urbanística de dotacions de Pineda de Bages.
Tercer. S’incorporarà a aquest procediment l’informe OTAACC20140006 de 17.03.14.
Quart. Sotmetre el procediment a informació pública d’un mes, en els termes següents:
1. El tràmit s’anunciarà al Butlletí Oficial de la província, diari Regió-7, tauler
d’edictes electrònic i tauler municipal d’edictes i concedir audiència a tots els
ajuntaments limítrofs.
2. L’expedient del procediment es podrà consultar:
2.1. Telemàticament: Al portal de transparència de la seu electrònica
municipal https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency, dins
de l’apartat 7. Àmbit urbanístic.
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Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal
de Sant Fruitós de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la Casa Museu
Alfred Figueras, Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages, promogut
per l’Ajuntament en els termes que consten en l’expedient, havent d’incorporar-se en el
document d’aprovació provisional, les indicacions descrites a l’informe de l’arquitecte
municipal:

2.2. Presencialment: a les dependències municipals dels serveis d’urbanisme
ubicats a la Casa Consistorial, en horari de dilluns a divendres, de les 9 a les
14 hores, i el dijous, a més, de les 17 a les 19 hores.
Cinquè. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
Sisè. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010, durant el termini de dos anys, segons l’àmbit identificat gràficament
en el plànol 1 Àmbit de suspensió de llicències d’obres i usos de Can Figueras i plànol
2 Àmbit de suspensió de llicències d’obres i usos de Pineda de Bages.
Setè Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.
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ANNEX ÀMBIT SUSPENSIÓ LLICÈNCIES
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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: 5 (5 GFP)
En contra: 6 (2 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
Abstenció:

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
14.
Creació d’una Comissió d'estudi Ajuts 50% servei de menjador escolar.
(EXP. 66/2020)

Segons el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament en
el seu article 2 a) diu “El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació del servei
de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els
centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les
condicions següents:
a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per
inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest
supòsit, la prestació de servei escolar de menjadors per part del Departament
d’ensenyament tindrà caràcter gratuït...”
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per
tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, defineix “la finalitat
del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació
obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre
públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.
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La Regidoria d’Ensenyament, a través d’una provisió, ha manifestat l’inici dels tràmits per
a la creació d’una comissió d’estudi dels ajuts individuals per concurrència competitiva
del 50% del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells
d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de centres
públics de l’àrea educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis
del municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix),
disseminat o habitatge aïllat.

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre
ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel
Departament.” i en la seva disposició addicional primera diu que “quan les
necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord
amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei
escolar de transport o la concessió d'ajuts destinats a l'alumnat que cursi el
segon cicle d'educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de
residència, i a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres
docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.
Fins el curs 2009-2010 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
subvencionava el servei de transport escolar, que a Sant Fruitós, tot i ésser dins del
mateix municipi, degut a la seva distribució geogràfica i urbanística, també s’oferia. Era
un servei de transport escolar de matí, migdia i tarda.
A partir del curs 2009-2010, el Departament congela la partida destinada al transport
escolar i el Consell Comarcal que té delegada la competència del transport escolar,
subvenciona el 70% de la despesa i l’ajuntament el 30% restant, però suposa la
supressió del servei del migdia.
Fins el curs 2015-2016, les famílies que no viuen al nucli de Sant Fruitós, on hi ha els
centres educatius, han hagut de córrer amb les despeses, ja sigui del servei de menjador
o del transport dels seus fills/es al migdia.

Des del Grup Municipal d’ERC es va proposar estudiar la introducció d’algunes
modificacions a les bases dels esmentats ajuts.
Tal com s’indica al Reglament Orgànic Municipal en el seu article 48, es poden crear
“Comissions Informatives de caràcter especial, les que es constitueixen pel Ple amb
caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o
les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi
oportú crear.”

S’ACORDA :
Primer. Crear la Comissió per a l’estudi de la subvenció del 50% del cost del menjador
escolar, integrada per:
-

L’Alcalde, Sr. Joan Carles Batanés Subirana.
La Regidora d’ensenyament, Sra. Núria Clarella i Amenedo.
Un representant de cada grup municipal.
o GFP – Sr. Xavier Racero Esquius
o ERC – AM – Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
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El curs 2016-2017, ja va funcionar, una línia d’ajuts per tal de subvencionar el 50% del
cost del menjador escolar d’aquests alumnes, que anteriorment comptaven amb un
servei de transport escolar a la franja del migdia i que anys endarrere van perdre.

-

o JxSF – Sr. Felip Echarri Gil
o PSC – CP – Sra. Cristina Murcia Caraballo
La tècnica d’educació. Sra. Mireia Subirana Chaves

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

Primer. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en col·laboració amb la
Secretaria General de Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, l’Institut
Català de les Dones (ICD) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
impulsa la campanya #ThoEstàsPerdent amb l’objectiu de fomentar l’esport femení en
els mitjans de comunicació.
L’objectiu de la campanya és promoure una presència més gran de les dones esportistes
als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials
i mediàtics respecte de l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç
d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència -especialment en
infants i adolescents- referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen
com a referents esportistes masculins.
Segon. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a través de la regidoria d’esports i
mitjançant les entitats esportives del municipi, tenen la voluntat d’implementar accions
concretes a favor de la igualtat i la no-discriminació de gènere en el món de l’esport.
L’Ajuntament amb l’adhesió al document, es compromet a avançar cap a una gestió
municipal que garanteixi la igualtat de gènere pel que fa a la promoció de l’esport, a
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15.
Adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al manifest de
corporacions locals per impulsar l'esport femení. (EXP. 423/2020)

evitar reproduir estereotips de gènere i a donar visibilitat a les dones esportistes, a través
dels següents compromisos:
1. Promoure la presència de la campanya #ThoEstasPerdent en els mitjans de
comunicació i a les xarxes socials municipals, així com en els diferents espais
esportius.
2. Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió municipal de l’esport
i l’activitat física per garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació
de les dones, de totes les edats i condicions, en tots els àmbits i nivells.
3. Treballar per promocionar la pràctica fisicoesportiva de les noies i dones, i
garantir que en gaudeixen en condicions d’igualtat i en un ambient segur exempt
de violències i discriminacions.
4. Contribuir a superra els estereotips sexistes relacionats amb làmbit de les
activitats fisicoesportives.

5. Vetllar pel respecte a les professionals de l’esport, tècniques, dirigents i
entrenadores, en el desenvolupament de la seva tasca diària.
6. Analitzar l’ús i al gestó de les instal·lacions i els espais esportius i de lleure des
de la perspectiva de gènere. Garantir el dret de les dones a gaudir de condicions
d’igualtat en l’accés i la utilització de les instal·lacions esportives.

8. Vetllar pel tractament de gènere correcte en la informació, en la documentació i
en els espais web i de comunicació municipals. Evitar un ús del llenguatge
discriminatori i de recursos estereotipats, també en les imatges.
9. Fomentar la presència de dones esportistes en els mitjans de comunicació
municipals i els espais de difusió esportius.
Tercer. Per tot això, en virtut de la competència prevista a l’apartat d) de l’article 22.2 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL) i apartat d) de l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003
de 28 d’abril (TRLMC) es proposa a la comissió informativa de servies a la ciutadania,
dictamini favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la corporació, els
següents:
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’adhereixi al Manifest de les
Corporacions Locals per impulsar l’esport femení.

Pàgina 47 de 48
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: C2QZ6AYK7MWTELGY5SMDPHMSC | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 48

7. Acostar la pràctica fisicoesportiva a noies i dones en situacions específiques, de
tal manera que sigui un element d’inclusió i no de doble discriminació.

Segon. Treballar per l’acompliment dels diferents punts del manifest des del mateix
ajuntament i des de les entitats esportives del municipi.
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.
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 (11)

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

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a 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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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 21:40 hores del dia 13 de Març de 2020.”

