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 14 de Maig de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 4/2020 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
14 DE MAIG DE 2020.

PRESIDEIX :

La Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
s’absenta durant la votació del punt 13.

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Vicenç Llorens Concustell (JxSF)

Al Pavelló d’Esports Municipal essent les
19:00 hores del dia esmentat a
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal
efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
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.
ORDRE
DE
ASSUMPTES:

TRACTAMENT

DEL

Per determinació de l’alcalde, i en
aplicació d’allò que disposa l’art. 23.a del
Reglament orgànic municipal, s’altera
INCIDÈNCIES D’ASSISTÈNCIA
l’ordre de tractament dels assumptes
La Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP), assisteix des inclosos a l’ordre del dia, de forma que
de l’inici de la sessió i s’absenta a partir del passen a ser coneguts per l’ordre següent:
tractament del punt 12.
1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
La Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP) 15, 16, 17 i 18.
s’absenta durant la votació del punt 11.
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 18/05/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

PAG.

HORA
D’INICI

462/2020

4

00:01:50

42/2020

4

00:50:18

200/2020
460/2020

10

01:10:45

-

10

01:39:20

773/2020

10

01:52:55

440/2020

13

02:11:57

553/2020

16

02:13:12

2237/2019

19

02:19:20

656/2020

21

02:44:10

687/2020

30

00:02:50

553/2020

33

03:09:29

742/2020

34

00:09:55

634/2020

38

03:25:45

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions
del Ple Ordinari de 12 de Març 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 24
de Febrer de 2020, Ordinària de 9 de Març 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 per condemnar
les pràctiques de la SAREB a Sant Fruitós de
Bages.
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
6. Donar compte de l'Informe de les Resolucions
contràries al reparaments efectuats per la
intervenció l’any 2019
7. Donar compte del decret 2020-0455, d'1 d'abril,
d'adhesió al manifest dels ens locals davant la
crisi del coronavirus.
8. Modificació relació de llocs de treball, increment
complement específic i creació lloc de treball
tècnic mig medi ambient.
9. Aprovació de l’elaboració d’un text normatiu de
modificació d’ordenances fiscals.
10. Modificació del pressupost municipal núm.
6/2020
11. Creació d’una Comissió per a la recuperació
social i econòmica del COVID19.
12. Modificació del pressupost municipal núm.
7/2020
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
13. Aprovació de la minuta del conveni de
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona, els Ajuntaments de Manresa, Mura,
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant
Fruitós de Bages, Sant Llorenç Savall i
Talamanca i l’Associació de propietaris forestals
Valls del Montcau per a la prevenció d’incendis
forestals mitjançant el foment de la gestió
forestal estratègica.
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ASSUMPTES

66/2020

77

03:28:25

576/2020

79

03:35:20

770/2020

80

03:46:28

771/2020

81

04:00:35

772/2020

82

04:09:48
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
14. Creació d’una Comissió per a beques
municipals per al servei de menjador escolar.
PRECS I PREGUNTES
15. Pregunta d'ERC al Govern sobre mesures
adoptades per els/les treballadors/es de
l'Ajuntament en referència al COVID-19.
16. Preguntes presentades per el Grup Municipal
ERC en relació als agents de la policia local.
17. Preguntes presentades per el Grup Municipal
PSC en relació als treballadors de la brigada
municipal.
18. Preguntes presentades per el Grup Municipal
JxSF en relació al personal de protecció civil.

ASSUMPTES
1.
Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple Ordinari de 12 de Març
de 2020. (EXP. 462/2020)
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)
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. (EXP. 42/2020)

20200198
20200199

17/02/2020 166/2020
14:40
17/02/2020 361/2020
15:02

20200200
20200201
20200202

18/02/2020 1340/2018
8:21
18/02/2020 438/2019
8:24
18/02/2020 1639/2017
8:37

20201
0203

18/02/2020 332/2020
8:45

1

RESUM
Decret de justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) amb AVV Les Brucardes, exercici 2019.
Aprovació última factura en relació al cte. menor
per la redacció del projecte d'adequació de la
planta baixa i 1a de l'immoble al C/ Padró, 6-8.
Multes trànsit 2020 - remesa 20003306.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
de l’1 de gener a l’11 de febrer de 2020, així com
el reconeixement de les obligacions resultants.
Requeriments per danys a béns de propietat
municipal amb ocasió d'accident de trànsit.
Requeriments per danys a béns de propietat
municipal amb ocasió d'accident de trànsit.
Complerta obsevació O.1 de la llicència d'obres
per rehabilitació façana, modificar coberta i
reforçar sostre C/ Padró, 2.
Cessió de dades del Padró Municipal d'Habitants.

Diligència per fer constar error en referència a normativa (derogada)
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20200196
20200197

DATA I
EXPEDIENT
HORA
17/02/2020 398/2019
12:42
17/02/2020 599/2018
12:42

Nº

18/02/2020 363/2020
12:27
18/02/2020 244/2020
13:30
19/02/2020 366/2020
7:36

309/2020

Cessió de dades del Padró Municipal d'Habitants
a altres administracions.
Actualització de dades de l'Assoc. Club de la
música i la guitarra.
Denegació incorporació Llar Infants municipal les
Oliveres, fora del termini establert, curs 20192020.
Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament del conveni subvencional a Distribució i
Events Sant Iscle “FESTIVAL ELLES 2019”.
Aprovació dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor de
l’Alcaldia i de la Tresoreria municipal de l´1 gener
al 9 de febrer, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Comunicació per reforma cuina i terra entrada C/
Jaume I, 48.
Aixecament de Reparament Asseg Vehicles.

20200207

19/02/2020 1178/2019
8:41

202002083

19/02/2020 361/2020
8:42

20200209
20200210
20200211
20200212

19/02/2020
8:47
19/02/2020
9:06
19/02/2020
9:22
19/02/2020
9:24

259/2020

Aixecament de Reparament.

1211/2016

307/2020

Desestimació de sol·licituds formulades per
l’empresa Aquasos Serveis Integrals, S.A.,
referents a pagaments addicionals pel servei de
monitoratge de cursets de natació.
Inadmetre sol.licitud per no tenir competència en
la resolució de conflictes civils - branques pins
finca veïna sobre teulada.
Aprovació de la despesa i programa de la Festa
de l’Arròs 2020.
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència social.

20200213

19/02/2020 357/2020
9:29

202002144
20200215
20200216
20200217

19/02/2020
10:32
19/02/2020
13:16
19/02/2020
13:17
19/02/2020
13:18

212/2020

Concessió del servei d'atenció domiciliària.

1809/2018

Aprovació 9a certificació i la factura corresponent,
en relació a les obres contingudes Projecte bàsic i
d’execució de Casal de Joves a la planta
semisoterrani del Centre Cívic Nexe.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp
nº 393/2020 de relació de factures núm.
O/2020/16 i O/2020/21.
Presentació al.legacions prèvies per reclamació
de deute per endarreriments en càrrecs electes.

20200218

19/02/2020 393/2020
13:22

20200219

19/02/2020 149/2020
14:03

323/2020

210/2020

2

Diligència per fer constar error en peu de signatura
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde
4
Diligència per fer afegir delegacions de l’alcalde
3
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202002042
20200205
20200206

19/02/2020 347/2020
14:06
19/02/2020 1101/2018
14:08
19/02/2020 479/2018
14:10

20200223
20200224
202002255
20200226

19/02/2020
14:20
19/02/2020
14:23
19/02/2020
15:00
19/02/2020
15:26

202/2020

Nomenament funcionari en pràctiques com
administratiu per superació procés selectiu.
Reclamació a tercers per danys a béns municipals
en ocasió d'accident de trànsit.
Aprovació de la Instrucció tercera en relació a la
modificació de l’article 118 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, derivada del Reial
Decret-Llei 3/2020 de 4 de febrer del 2020.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

302/2020

Denegació d'ajuda d'urgència social.

1131/2019

20200227
20200228
20200229
20200230
20200231
20200232
20200233
20200234

19/02/2020
15:39
20/02/2020
6:51
20/02/2020
6:53
20/02/2020
6:55
20/02/2020
6:58
20/02/2020
6:59
20/02/2020
7:16
20/02/2020
7:19

370/2020

Aprovació de la justificació del conveni subscrit
amb Caritas Sant Fruitós, exercici 2019.
Liquidació d’interessos de demora del deute pels
danys i perjudicis per la resolució del contracte
d’obres amb l’empresa Construccions Exisa SA
per l’execució de les obres “Nova biblioteca, arxiu
municipal i urbanització a Sant Fruitós de Bages”.
Expedient disciplinari - policia local.

20200235

20/02/2020 845/2019
7:23

20206
0236
20200237

20/02/2020 392/2020
7:40
20/02/2020 388/2020
8:34

5
6

385/2020

344/2020
346/2020
345/2020
184/2020
265/2020
364/2020
2307/2019

Nomenament funcionari en pràctiques com
administratiu per superació procés selectiu.
Nomenament funcionària en pràctiques com
administrativa per superació procés selectiu.
Nomenament funcionària en pràctiques com
administrativa per superació procés selectiu.
Actualització de dades de l'AVV Pineda de Bages
al registre municipal d'entitats i associacions.
Continuació reducció jornada laboral per cura de
fill menor de 12 anys.
Denuncies de trànsit relació 20007773.
Aprovació de la pròrroga per l’execució del
contracte menor de serveis per a la redacció del
projecte executiu per a la implantació d’un
sistema de seguretat amb videovigilància i lectura
de matricules.
Contractació d'oficial 1a brigada d'obres per
superació procés selectiu - Modificació decret 587
de 26.04.2019.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública (2334) - Rua carnestoltes 2020.
Aprovació de compensació de deutes amb la
Fonda Sant Benet, SCP.

Diligència per fer constar error en peu de signatura.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde
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20200220
20200221
20200222

20/02/2020 310/2020
8:35
20/02/2020 2208/2019
13:11

20200240
20200241

20/02/2020 208/2020
13:38
20/02/2020 1533/2019
18:17

202002427
20200243
20200244
20200245

20/02/2020
18:24
20/02/2020
18:26
21/02/2020
9:22
22/02/2020
9:04

20200246
20200247

24/02/2020 2431/2019
9:20
25/02/2020 1087/2019
15:02

202002488
202002499
20200250

26/02/2020 2202/2019
9:29
26/02/2020 2202/2019
9:29
26/02/2020 252/2020
10:19

20200251
20200252
20200253

26/02/2020 2430/2019
14:22
26/02/2020 418/2020
14:23
26/02/2020 1582/2016
14:24

100/2020
200/2020
370/2020
2063/2019

Pagament liquidacions provisionals AEAT.
Esmena error Decret núm. 176 de 13.02.2020
d'instal·lació d'un ascensor a l'habitatge situat al
C/ Arquitecte Gaudi 53, 1.
Subsanació error objecte llicència obres Aigües
de Manresa S.A.
Aprovació 2a cert. i la factura corresponent, en
relació a les obres contingudes en el “Projecte
executiu de les obres de millora del clavegueram
al P.I. Casa Nova” (fase 2 de l’avanç del Pla
director de clavegueram).
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública (2334) - FESTA DE L'ARRÒS 2020.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 24-2-20.
Expedient disciplinari - policia local.
Aprovació bases i convocatòria BORSA AGENTS
POLICIA LOCAL -- Llistat definitiu admesos,
exclosos borsa policia local.
Denegació d'ajut d'urgència social.
Aprovació de la justificació del conveni subscrit
amb Associació Gent Gran de Sant Fruitós,
exercici 2019.
Nòmina CONSORCI URBANÍSTIC DE L'AGULLA.
Pla pressupostari CONSORCI URBANÍSTIC DE
L'AGULLA.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de gener (nòmina
FEBRER).
Aprovació PSS.
Permís de maternitat i permís de lactància a
funcionària.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte obres contingudes en el projecte
d’execució d’una sala office a la planta
semisoterrani del Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.

7

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde
Diligència per fer constar que aquest document no és un decret d’alcaldia, que s’ha enviat erròniament
al llibre de decrets.
9
Diligència per fer constar que aquest document no és un decret d’alcaldia, que s’ha enviat erròniament
al llibre de decrets.
8
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20200238
20200239

26/02/2020
15:27
27/02/2020
9:41
27/02/2020
9:43
27/02/2020
9:50
27/02/2020
10:28

253/2020

20200259
20200260
20200261
20200262
20200263
20200264
20200265
20200266
20200267
20200268

27/02/2020
11:18
27/02/2020
12:30
27/02/2020
12:38
27/02/2020
12:41
27/02/2020
12:43
27/02/2020
12:53
27/02/2020
12:55
27/02/2020
12:58
27/02/2020
12:59
27/02/2020
13:02

412/2020

Comunicació per instal.lació plaques
fotovoltàiques coberta nau industrial C/ Puigmal,
136.
Denuncies de trànsit relació 20009238.

340/2020

Permís de paternitat.

433/2020

Sol·licitud reconeixement antiguitat.

386/2020

Denuncies de trànsit relació 20008400.

1741/2014

Designar tècnic municipal per a la supervisió de
l’execució de les obres d’urbanització.
Compliment ordre d'execució d'adequació balcons
en mal estat i risc C/ Sallent, 18 i arxiu expedient.
Expedient disciplinari a funcionari - manipulació
càmeres.
Llicència cata per instal.lació de gas Carretera de
Vic, 67.
Nomenament acumulació de tasques.

20200269

27/02/2020 2013/0109
16:26

1865/2019
2454/2019
1980/2019
124/2020

1991/2019
826/2019
324/2020
1782/2019
277/2020

10

20200270
20200271
20200272
20200273

27/02/2020
16:26
27/02/2020
16:27
27/02/2020
16:30
27/02/2020
16:36

380/2020
1373/2019

Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de FEBRER 2020.
Declarar la caducitat de l'expedient
6612.07.039/04.
LLicència per finalització obres Avinguda Sant
Sebastià, 47.
Superació període pràctiques.

Comunicació per neteja interior habitatge en
construcció i obstruir entrada coloms C/ Monturiol,
6.
Modificació de l’acord d’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització del sector SUD Sant Benet
de Bages.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

130/2020

Canvi en atribució de funcions per cessament
d'arquitecte tècnic.
Retirada vehicle.

1682/2019

Contractació rellevista.

11

10
11

Diligència per fer constar error al contingut de l’acord.
Diligència per fer constar error al contingut de l’acord.
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20200254
20200255
20200256
20200257
20200258

27/02/2020 395/2020
18:24

454/2020

Atorgament de subvenció nominativa a
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós, per a
serveis de suport a la seva activitat social,
mitjançant l’aprovació del conveni.
Aprovació de la justificació del conveni subscrit
amb Associació Gent Gran de Sant Fruitós, per a
serveis de suport a la seva activitat social.
Justificació subv. nominativa (pròrroga conveni)
ASFE, exercici 2019.
Sol·licitud reconeixement antiguitat.

20200275

28/02/2020 2179/2019
11:03

20200276
20200277
20200278
20200279
20200280

28/02/2020
11:03
02/03/2020
9:14
02/03/2020
9:17
02/03/2020
10:22
02/03/2020
15:10

217/2020

Autorització assistència a cursos de formació.

458/2020

Declaració ruïna habitatge.

485/2020

Aprovació de factures (1657) Sobre aprovació de
despesa, reconeixement d'obligació i ordenació
de pagaments corresponents a l'exp nº 485/2020
de relació de factures núm O/2020/25.
Reconeixement del dret a la bonificació de
l'Impost sobre béns immobles per famílies
monoparentals 2020.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Territori de 5-3-2020.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència de 5-3-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Ciutadania de 5-3-20.
Denuncies de trànsit relació 20004619 (Codi 14).

20200281

02/03/2020 297/2020
15:14

20200282
20200283
20200284
20200285
20200286
20200287
20200288

02/03/2020
15:16
02/03/2020
15:16
02/03/2020
15:17
02/03/2020
16:48
02/03/2020
17:02
02/03/2020
17:04
02/03/2020
17:06

342/2019

449/2020
450/2020
451/2020
457/2020
374/2020

Aprovació convocatòria i bases d'una BORSA
D'ADMINISTRATIUS/VES.
Comunicació obres per pintar barana balcó C/
Monturiol, 24.
Hora del Planeta 2020.

394/2020
486/2020

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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20200274

3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
Ordinària de 24 de Febrer de 2020, Ordinària de 9 de Març de 2020. (EXP. 200/2020
i 460/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4.

Informació de les regidories

MOCIONS I PROPOSTES
5.
Moció que presenten els Grups Municipals de GFP, ERC-AM, JxSF i PSCCP per condemnar les pràctiques de la SAREB a Sant Fruitós de Bages. (EXP.
773/2020)

La SAREB, és una societat de gestió d'actius, procedents de la reestructuració bancària,
i és un dels responsables de l'actual situació d'emergència d'habitatge que travessen
totes les ciutats de l'Estat. Algunes de les seves pràctiques es fonamenten en esprémer
les economies domèstiques dels llogaters i que passen per tot un seguit d'abusos
immobiliaris.
En casos, la SAREB ha traspassat la propietat dels habitatges o la seva gestió a
Societats Patrimonials o immobiliàries, tals com Tempore Properties i Basico Homes,
que no han fet més que agreujar les mateixes pràctiques.
Abusos immobiliaris que s'estan produint per part de la SAREB a Sant Fruitós de Bages
i, més concretament, en els blocs del carrer Eugeni d'Ors número 01 a 11, carretera de
Vic número 102 a 104 i carrer Joan XXIII número 16 a 18, sent un total de 42 famílies,
de les quals 17 estan organitzades en un moviment veïnal per exigir lloguers justos.
Mitjançant converses amb els veïns i veïnes afectades, ens exposen el següent:
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Les ciutats del país estan sent víctimes d'atacs especulatius en mans de fons voltor,
fons d'inversió especialitzats en el sector immobiliari que busquen elevades rendibilitats
en el mercat del lloguer, en detriment al dret a l'habitatge dels inquilins.

A. La SAREB planteja pujades de preu absolutament abusives i desproporcionades
que arriben fins al 70%, fet que ha produït que algunes famílies s'hagin vist
obligades a marxar, pràctica que s'anomena desnonaments invisibles.
B. Encara que l'actual Llei d'Arrendaments Urbans no regula el preu del lloguer, les
pujades que la SAREB imposa als seus llogaters a Sant Fruitós de Bages,
superen en desmesura els preus mitjans de mercat que assenyala l'Índex de
preus de la Generalitat.
C. La SAREB obliga als seus llogaters a contractar una assegurança per
impagament, fet que novament suposa un frau de la llei, donat que es tracta
d'una assegurança que només beneficia al propietari i és, per tant, un abús
obligar al llogater a contractar-la. A aquests abusos cal sumar-hi que es força al
llogater a assumir reparacions de l'habitatge que són responsabilitat de la
propietat.
D. En alguns casos, els nous preus de lloguers desorbitats no són comunicats per
escrit i la SAREB practica després un assetjament i pressió per firmar els nous
contractes sense ni tan sols haver-ho comunicat de forma legal.
E. La SAREB nega als seus inquilins el dret a llegir els contractes abans del mateix
dia de la firma, fet que nega als llogaters la possibilitat de fer una consulta jurídica
sobre el contracte que se'ls exigeix firmar.
F. Els desperfectes i/o manteniment de zones comunes són del tot deficitàries i en
alguns casos, alguns desperfectes no s'han arribat a arreglar mai.

A tot plegat sumem l'actual situació de COVID-19, i l'estat d'alarma decretada pel Govern
Espanyol. En aquests moments tan difícils i d'especial vulnerabilitat sanitària i
econòmica, la SAREB ha continuat pressionant els veïns i veïnes, fet que denunciem i
lamentem.
Per aquests motius es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Demanar a la SAREB que deixi de vulnerar el dret a l'habitatge del veïnat de
forma sistemàtica.
SEGON.- Instar a la SAREB que s'assegui a negociar de manera col·lectiva i immediata
amb tots els veïns i veïnes dels blocs afectats a Sant Fruitós de Bages.
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Els regidors i regidores proposants creiem que és des dels municipis des d'on se senten
diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i les expulsions injustificades.
En moltes ocasions, són els consistoris i els seus alcaldes i alcaldesses, regidors i
regidores, així com serveis i recursos municipals, els qui han de gestionar de primera
mà el drama humà de l'emergència de l’habitatge.

TERCER.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Congreso de los Diputados la
redacció urgent d’una nova legislació dels lloguers estatal i/o autonòmic, que inclogui la
regulació dels preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada, i el dret de
negociació dels llogaters a través dels seus representants.
QUART.- Traslladar aquests acords de forma immediata al Parlament de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, Congrés dels Diputats, Consell Comarcal del Bages, SAREB,
Tempore Properties i Básico Homes.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (10)

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
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6.
Donar compte de l'Informe de les Resolucions contràries al reparaments
efectuats per la intervenció l’any 2019. (EXP. 440/2020)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

7.
Donar compte del decret 2020-0455, d'1 d'abril, d'adhesió al manifest dels
ens locals davant la crisi del coronavirus. (EXP. 553/2020)
En data 1 d’abril de 2020 es va dictar el decret d’alcaldia 2020-0455, del qual es dona
compte d’acord amb el punt segon de la seva part dispositiva i el contingut del qual és
el següent:
“ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS”

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en
virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar que els quatre grups municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages (GFP, ERC-AM, JxSF i PSC-CP) donen suport i s’adhereixen al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
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Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició
i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest
demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la
ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general,
les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió
del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a
casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts
com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i
solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar
de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió
sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida
real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles
per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses
i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents
per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés
a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem
la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més
que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en
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És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables
i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de
reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials
dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al
contagi.

aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la
globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des
del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència
de la paràlisi del COVID-19.

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat
pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils,
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De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys.
Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem
d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en
sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat
per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les
institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat
real i efectiva.

especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació.
L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança.
Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
CINQUÈ.- 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

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

8.
Modificació relació de llocs de treball, increment complement específic i
creació lloc de treball tècnic mig medi ambient. (EXP. 2237/2019)
Primer.- Vist que es va preveure dotació econòmica per dur a terme increments
retributius en els complements específics de determinats llocs de treball a fi d’adequarlos als sous que comparativament es paguen en altres ajuntaments com el nostre.
També es va preveure dotació econòmica per a la creació d’un lloc de treball de tècnic/a
mig medi ambient.
Segon.- En la mesa de negociació col·lectiva del passat 3 de març de 2020 es va aprovar
un quadre retributiu amb imports relatius al factor disponibilitat, que afectaria als llocs de
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Sentit de l’acord:

treball de Sergent, Caporals i Secretari/ària d’Alcaldia. També es va aprovar la fitxa de
lloc de treball i la puntuació relativa al lloc de nova creació de tècnic/a mig medi ambient.
Tercer.- Vist els informes de la tècnica de Recursos Humans que obra en l’expedient.
Quart.- Considerant que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local i article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la modificació
de la plantilla i la relació de llocs de treball.
ACORDS:

SC01
SC02

Denominació

D.

G.C R. E.

Sergent/a

1

C1

Caporal/a
3
Secretari/a
AL01
1
Alcaldia
Tècnic/a mig medi
SG08
1
ambient

C.D. C.E.

AR.

TLL AC VLL J. S.P M.I.

Inc

F

A.E.S.E. 18

2.219,14€ S.C.

C

/

-

O C.

Sí-AL/G

Si

C1* F

A.E.S.E. 17

1.468,43€ S.C.

B

/

-

O C.

Sí-AL-G

Si

C1

F

A.G.

16

1.043,21€ AL.

B

/

-

O C.

Sí-AL

/

A2

F

A.G.

22

1.019,67€ S.T.

B

/

-

O C.

Sí-AL

/

D.= Dotació
G.C.=Grup de Classificació
R= Règim
E.= Estructura (A.E.S.E= Administració Especial Serveis Especials. / A.G.=
Administració General.)
C.D.= Codi de Destí
C.E.= Complement Específic mensual
CPT= Complement personal transitori
AR= Àrea/Departament (S.C.= Seguretat Ciutadana / A.L.= Alcaldia/ S.T= Serveis
Territorials)
T.LL=Tipus de Lloc (C= Comandament / B= Base)
VLL= Vinculació de Llocs
AC = Àrea sobre la que es comanda.
Inc. = Incompatibilitat establerta per Llei
J= Jornada. (O= Ordinaria).
S.P= Sistema de Provisió (C=Concurs)
M.I= Mobilitat Interadministrativa (AL= Administració Local / G= Generalitat).
Inc.= Incompatibilitat.
C1* En aplicació de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i
administratives, art. 65 que modifica la Llei 16/1991 de les Policies Locals, se’ls aplica
als efectes administratius de caràcter econòmic el grup C1, la diferència retributiva del
sou base resultant d’aplicació el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries
de la relació de llocs de treball corresponent.
Segon.- El factor disponibilitat s’entén que es tracta d’una part de la dedicació reservada
a incidències dins del còmput anual d’hores formalment assignat al lloc de treball i per
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Primer.- Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit d’aplicar el factor disponibilitat
als complements específics dels llocs de treball de sergent, caporal i secretari/a
d’alcaldia i crear el lloc de treball de tècnic/a mig medi ambient:

tant, no pot de ser compatible amb la possibilitat de percebre gratificacions
extraordinàries a no ser que s’autoritzin expressament pel responsable de l’àrea.
Tercer.- Notificar-ho a la Junta de Personal.
Quart.- Publicar la modificació al BOP i a la seu electrònica municipal.
Cinquè.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant del jutjats del contenciós-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.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
A favor: 8 (5 GFP, 2 ERC i 1 JxSF)
En contra:
Abstenció: 2 (2 PSC)

9.
Aprovació de l’elaboració d’un text normatiu de modificació d’ordenances
fiscals. (EXP. 656/2020)
Primer.- En data 6 de novembre del 2019 el Ple municipal aprova la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020. L’aprovació
definitiva es publica al BOP en data 31 de desembre del 2019.
Segon.- Vista la providència del Regidor de Serveis Econòmics de data 14 d’abril del
2020, en la que es proposa que donada la situació actual i segons el disposat al Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es redacti una ordenança que
tingui per objecte la modificació de les ordenances fiscals municipals, en el sentit
d’adaptar-les per tal de facilitar la reactivació de l’economia local i que els petits
empresaris i autònoms del municipi no tinguin tantes despeses a l’hora de tornar i
reactivar-se una vegada superada l’actual contingència de salut.
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Resultat de la votació:

Tercer.- El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Quart.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació,
d’acord amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les
Bases del Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels seus membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del
mateix text legal.
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa, l’adopció dels
següents
ACORDS:

12 Ordenança fiscal núm. 12

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa

14 Ordenança fiscal núm. 14

Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic,
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Taxa per llicència d’autotaxi.
taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals.

19 Ordenança fiscal núm. 19
29 Ordenança fiscal núm. 29

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica
els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
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Primer.- Aprovar provisionalment el nou text de l’ordenança annex que té per objecte la
modificació de les ordenances fiscals municipals que a continuació es relacionen:
11 Ordenança fiscal núm. 11
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la
via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres
o de qualsevol altre espai de domini públic local i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Entendre definitivament adoptats els acords provisionals en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició al públic, i publicar en el Butlletí Oficial de la
Província els acords definitius i el text íntegre de les Ordenances fiscals modificades i
tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart.- 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

Cinquè.- Declarar que un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva:

-

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

ANNEX
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és conscient que una vegada superada o mentre
s’està superant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 hi haurà una difícil
situació econòmica i social, és per això que es veu necessari modificar les ordenances
fiscals, per facilitar la reactivació de l’economia local i que els petits empresaris i
autònoms del municipi no els sigui tant difícil la tornada a la rutina.

Article 1.Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la modificació de les ordenances fiscals municipals,
en el sentit d’adaptar-les a les previsions contingudes a la providència del Regidor de
Serveis Econòmics per tal de plasmar les mesures orientades a la reactivació de
l’economia local, fruit de la crisis per l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.
Article 2. Modificació de l’Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article 8è.- Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui
a terme l’ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires, tribunes, taulats i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. A efectes de la determinació de
la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no
imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat,
procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
3. La temporada alta compresa del període de maig a octubre 2020 i baixa
compresa de novembre 2020 a abril 2021 no es meritarà la taxa
Article 3. Modificació de la Ordenança fiscal número 14 reguladora de la Taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
L’article 8 queda redactat de la següent manera:
Article 8è.- Meritació
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les
instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta
Ordenança.
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L’article 8 queda redactat de la següent manera:

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis
exercicis, la meritació tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en l’ocupació.
5. Durant el segon, tercer i quart trimestre del 2020 no es meritarà la taxa
Article 4. Modificació de la Ordenança fiscal número 19 reguladora de la Taxa de
llicència d’autotaxi.
L’article 7 queda redactat de la següent manera:
“Article 7è.- Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a
l’article 2, en la data en que aquest ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió o la substitució del vehicle.
A l’exercici 2021 no es meritarà la taxa compresa a l’epígraf quart renovació
anual de llicència.”
Article 5. Modificació de la Ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per la
prestació del servei de gestió de residus municipals.

Article.- 5 Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els
ingressos totals de la unitat familiar no superen l’import del salari mínim
interprofessional.
Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions
familiars.
Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que
resulti improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a
l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.
2. Gaudiran d’una bonificació del 15% en la quota de la taxa els contribuents que
acreditin la condició de titular de família nombrosa o siguin titulars de família
monoparental.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions caldrà reunir els requisits següents:
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L’article 5 queda redactat de la següent manera:

Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en
què s’ha sol·licitat la bonificació.
El quadre de quantitats mínimes a aportar per cada tipus de residu és el següent:
Residu:
Unitats o quantitats:
Cables elèctrics
Mínim 1 metre
Càpsules cafè de plàstic o alumini.
Mínim 1 litre
CD,DVD o VHS
10 unitats
Olis minerals o vegetals
1 litre
Piles
3 piles
Runa
5 litres
Tèxtil
Una bossa de 3 litres
Voluminós: matalàs, somier, nevera, rentadora,
armari, mobles, taules, cadires, llit, electrodomèstics
de format gran, fusta, bidons etc.
Bateries de tot tipus
Petits electrodomèstics, ferralla electrònica de petit
format
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- Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa o família
monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
- Que l’immoble gravat per la taxa sigui el de residència habitual de la família,
degudament acreditada mitjançant l’empadronament de tots els membres de la
família en l’habitatge.
Aquesta bonificació té caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat
abans de la fermesa de la liquidació de la taxa.
La vigència d’aquesta bonificació és anual. Malgrat tot, mantindrà la seva
vigència mentre estigui en vigor el títol de família nombrosa o títol de família
monoparental aportat i es mantingui el compliment dels requisits establerts per
al seu atorgament.
3. S’estableix un tipus especial de bonificació del 10 % de la quota, adreçada als
establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del volum de residus
generats i realitzin bones pràctiques en la separació de residus.
Per l’aplicació de la bonificació caldrà que els establiments i activitats s’hagin
acollit a un acord de prevenció i minimització de residus amb l’ajuntament.
Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en
què s’ha sol·licitat, sempre que la validació de l’efectivitat de les accions de
prevenció acordades.
4. Gaudiran d’una bonificació de com a màxim el 25% en la quota de la taxa els
subjectes passius de la taxa que facin ús de la deixalleria amb material no
reciclable als contenidors municipals i de recollida selectiva considerant el total
de residus i els segells aconseguits.
Aquesta bonificació es regirà segons la següent taula que descriu el percentatge
de bonificació en funció dels segells aconseguit en les aportacions a deixalleria:
Número de Segelles aconseguits
Bonificació percentual
6 segells
5%
7-12 segells
10 %
13-18 segells
15 %
19-24 segells
25 %

Ferralla o fibrociment
Fluorescents o bombetes de baix consum
Fracció vegetal o palets
Plàstic dur o plàstic film o porex
Radiografies
TV i monitors
Vidre pla
REPQ

-

Sense
Quantitats
mínimes

L’encarregat de la deixalleria, en els tipus de residus que no s’exigeix cap
tipus de quantitat mínima per a obtenir el segell, podrà decidir no segellar
si considera que l’usuari no fa una aportació de residus ordinària i el que
busca realment és obtenir un segell més.

- Per obtenir els segells del carnet a les deixalleries caldrà el següent:
Nº de segells:
Taula anterior:
1 segell
1 residu (hi ha 7 residus on si que cal aportar una
quantitat mínima, descrit en la taula anterior)
-

En una visita a la deixalleria com a màxim es podran obtenir 6 segells.

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà
s’haurà d’omplir anualment una instància a tals efectes, i es passarà a formar
part del Registre de Compostaries, dins el padró de la taxa d’escombraries.
Per sol·licitar la reducció de la taxa caldrà adreçar una instància a l’Ajuntament
durant el període de sol·licitud. Un cop rebuda la sol·licitud, l’ajuntament
realitzarà un mostratge significatiu i podrà realitzar una visita a l’habitatge i
emetrà un informe per comprovar que es gestioni correctament el procés de
compostatge casolà. Es comprovaran els següents aspectes:
- Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de
brossa orgànica constant.
- Volum mínim de material d’entre un 0,5-1 m3
- Dur a terme el procediment en condicions higièniques i no provocar
molèsties als veïns
- Per a rebre la bonificació, el procés de compostatge haurà d’haver estat
actiu un mínim de 6 mesos abans de la presentació de la instància, cosa
que es verificarà en la inspecció amb el volum mínim de material.
En cas que l’informe sigui positiu, la bonificació s’aplicarà a la tarifa de l’exercici
següent. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma
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5. Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota quan acreditin que, durant
l’exercici anterior, han realitzat sistema d´autocompostatge casolà de la brossa
orgànica generada (d’autogestió de la fracció orgànica de residus, així com dels
residus verds.) vinculat a l’habitatge en ple funcionament als habitatges que
utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni
problemes higiènics de cap mena.
- Requisits que s'han de complir:

que resulti improcedent l’exempció, aquells estan obligats a comunicar-ho a
l’Ajuntament a efectes que es pugui liquidar correctament la taxa.
6. Les bonificacions regulades en aquest article són acumulables fins a un
percentatge màxim total de bonificació per tots els conceptes que puguin ser
aplicables del 50%.
Als efectes de millorar i agilitzar els processos de notificació de les bonificacions
aprovades favorablement i que estiguin previstes en els articles precedents,
s’estableix que les mateixes es donaran per notificades a través de l’aprovació
del padró. Pel que fa a les denegacions de sol·licituds de bonificacions la seva
notificació es realitzarà individualment al peticionari.

Epígraf quart. Establiments de restauració
a.1) Restaurants de fins a 100 m2
a.2) Restaurants de més de 100 m2
b.1) Cafeteries, bars i similars fins a 75 m2
b.2) Cafeteries, bars i similars de més de 75 m2

405,00
450,00
193,00
214,50

Epígraf cinquè. Locals industrials i mercantils
Indústries i tallers
Comerç al detall alimentari
Comerç al detall No alimentari
Perruqueria i estètica
Altres locals no expressament tarifats

354,00
171,00
160,00
150,00
134,50

Epígraf sisè. Oficines i despatxos professionals
a) Per cada oficina i despatx professional

122,00

Les farmàcies, les oficines bancàries i d’entitats financeres no seran objecte
d’aquesta bonificació.

Article 6. Modificació de la Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de
via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
L’article setè queda redactat de la següent manera:
Article 7è.- Acreditament
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7. Per l’exercici pressupostari 2021 s’estableix una bonificació del 25 % de la quota
de les següents tarifes establertes en l’article 12 de la present ordenança fiscal:
Epígraf segon. Allotjaments
Tarifa
Hotels, hostals i residències fins a 40 habitacions sense servei de menjador
242,00
Hotels, hostals i residències fins a 40 habitacions amb servei de menjador
486,00
Hotels, hostals i residències amb més de 40 habitacions sense servei de
menjador
556,00
Hotels, hostals i residències amb més de 40 habitacions amb servei de menjador 1.114,00
Sales de festes
421,00

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. Es merita aquesta taxa sempre que es
permeti al pas de domini públic a domini privat.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització o
aprofitament regulat en aquesta Ordenança.
3. Quan s’ha produït la utilització o aprofitament especial sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta
utilització o aprofitament.
4. En els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments del domini públic que
s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en el gaudiment.
5. Durant l’exercici 2021, la tarifa de l’epígraf 1.4 Entrada a naus comercials o
industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies (guals en carrers de
polígons industrials) fins a 6 metres lineals d’amplada, establerta a l’article sisè
d’aquesta ordenança fiscal, no es meritarà.
Disposició final primera. Publicació, entrada en vigor.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
24 d’abril del 2020, entrarà en vigor al dia següent al de publicació dels textos íntegres
de les ordenances fiscals modificades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

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

A favor: 5 (5 GFP)
En contra:
Abstenció: 5 (2 ERC, 1 JxSF i 2 PSC)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

10.

Modificació del pressupost municipal núm. 6/2020. (EXP. 687/2020)

Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.
Per aquest motiu es vol dur a terme una Pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19 i es necessita dotar el pressupost per tal de dur terme aquesta actuació.
Les modificacions pressupostàries mitjançant suplement de crèdit tindran efectes sobre
l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe
d’intervenció.
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics.
Tercer.- Donat que les despeses que han de ser finançades amb el crèdits habilitats
per aquesta modificació es destinen a atendre perjudicis ocasionats per l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, declarat arran de la pandèmia de
Covid19, els terminis de tramitació previstos en ell no se suspenen (d’acord amb la
disposició addicional 3a, ap. 4t, del Reial Decret 463/2020) i s’acorda l’aplicació de
l’art. 38.4 del Reial Decret 500/1990.

Cinquè.- 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. 6/2020 en la modalitat
de suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que s’adjunta. Els terminis de tramitació
del qual no resultaran afectats per la suspensió de terminis disposada per la declaració
d’estat d’alarma, conforme a la disposició addicional 3a, ap. 4 del Reial Decret
463/2020.
Segon.- Sotmetre el procediment, a l’empara de l’art. 38.4 del Decret 500/1990, a un
termini d’informació pública de vuit dies partir del següent de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva executivitat immediata des
que s’aprova
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Quart.-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.

Tercer.- 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.
Quart.- “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.”
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-

Annex
Aplicacions pressupostaries que es proposen finançar amb suplement de crèdit
provinent de remanent afectat fruit de sobrant d’una operació de crèdit:

ORG. PROG. ECO APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
22
1531 60932 PASSERA UBICADA BARRI ROSALEDA
MOBILIARI I AIXOVAR PISOS D'URGÈNCIA
33
231 62514
SOCIAL
22
165 61902 INVERSIONS EN ENLLUMENAT
32

333

64013 DISCURS MUSEÍSTIC PLANTA PRIMERA

22

132

22

920

21

151

11

920

22

150

11

920

62226 OBRES ADEQUACIÓ NOVA COMISSARIA
MILLORES I ADEQUACIÓ EDIFICIS
63200
MUNICIPALS
60966 URBANITZACIÓ AVD. GIRONA
DESPESES EN APLICACIONS
64102
INFORMÀTIQUES
61901 SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL
COMPRA D'EQUIPS I MATERIAL
62600
INFORMATIC
TOTAL

IMPORT
82.805,22 €
20.000,00 €
14.000,00 €
12.100,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
173.905,22 €

Aplicació pressupostària que es suplementarà amb fons ordinaris:

IMPORT
173.905,22 €

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)
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ORG. PROG. ECO APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
33
231 48000 AJUTS SOCIALS A FAMÍLIES I A PERSONES

11.
Creació d’una Comissió per a la recuperació social i econòmica del
COVID19. (EXP. 553/2020)
La pandèmia del COVID19 i el seu efecte, l’estat d’alarma declarat pel Decret 463/2020,
ja ha ocasionat un seguit de problemàtiques social i econòmiques gravíssimes, davant
de les quals, les administracions públiques, cadascuna d’elles en el seu àmbit
competencial, han de reaccionar de la forma més activa possible, posant a disposició
dels ciutadans i dels col·lectius en els quals aquest s’integren els recursos i les mesures
necessàries per pal·liar-ne les conseqüències negatives i permetre afrontar amb la
màxima celeritat la recuperació de la normalitat.
Actualment, l’Ajuntament ja està treballant en aquesta direcció, amb mesures com el
reforçament en 100.000 euros de l’aplicació pressupostària destinada a ajuts
d’emergència social o la línia 1 de subvencions del Pla de recuperació econòmica dels
efectes del covid-19, destinada a aturats, afectats per expedients de regulació temporal
de l’ocupació i autònoms que han vist reduïts significativament els seus ingressos arran
de l’estat d’alarma.
Aquestes mesures, preses des de l’alcaldia, en exercici de les seves atribucions per
atendre situacions d’emergència, han de prosseguir una vegada ha estat possible el
restabliment de les sessions d’òrgan col·legiats amb una acció de més abast econòmic
i temporal que impliqui la totalitat de representants als Consistori i els agents de la
societat civil, i, a tal efecte, es constitueix la comissió prevista en aquest acord, la qual
ha de ser el fòrum consultiu i de consens que ha de catalitzar totes les sensibilitats i
esforços en pro de l’objectiu comú d’assolir la més ràpida recuperació social i econòmica
i atendre mentre aquesta no s’escau les necessitats dels veïns que per una raó o una
altra més necessiten del suport municipal.

ACORD:
PRIMER. Crear la Comissió per a la recuperació social i econòmica dels efectes del
COVID19, la qual presentarà la composició següent:
President: Joan Carles Batanés Subirana, alcalde.
Vocals:
- Núria Clarella Amenedo, regidora de Sanitat i de Serveis Socials.
- M. Carme Cruz Sánchez, regidora de Promoció Econòmica i Entitats.
- 1 representant de cada grup municipal.
- Josep González Ballesteros, secretari municipal.
- Mercè Marmí Espelt, interventora municipal.
- Sandra Palomino Vega, treballadora social.
- Carme Vega Noheda, tècnica de promoció econòmica.
- Mireia Subirana Chaves, tècnica d’ensenyament i esports.
- 1 representant de l’Associació de Comerciants de Sant Fruitós de Bages.
- 1 representant de l’APAES.
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En base a aquesta motivació, l’alcalde proposa al ple l’adopció del següent

-

1 representant de L’Onada, concessionària dels serveis socials municipals de
residència de gent gran i de centre de dia.
1 representant dels joves, el qual serà designat participativament a través dels
serveis municipals de joventut.
1 representant de l’Associació de la Gent Gran de Sant Fruitós.
Genís Caparrós Molino, cap de la Policia Local.
1 administratiu/va que actuï com a secretari de la comissió.
1 representant del CAP de Sant Fruitós de Bages.

SEGON. Establir que la Comissió celebrarà la seva primera sessió el 21 de maig a les
20:00h. i les successives el mateix dia que se celebrin les comissions informatives
ordinàries, a les 20:30, mentre la Comissió hagi de desenvolupar les seves funcions.
TERCER. Notificar aquest acord als membres de la Comissió i publicar l’acord a la seu
electrònica municipal.
QUART. Declarar que:
-

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

12.

Unanimitat dels membres presents (9)

Modificació del pressupost municipal núm. 7/2020. (EXP. 742/2020)

Primer.- La declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de COVID-19 i el
confinament de la població ha suposat durant part de la seva durada, el cessament
temporal de tots els sectors productius, a excepció dels declarats essencials, i durant la
resta una restricció significativa de l’activitat econòmica.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
una qualitat de vida de les persones i per aquest motiu, en l’àmbit de les seves
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Sentit de l’acord:

competències i dins de la seva capacitat econòmica vol pal·liar els efectes econòmics
que es deriven de l’estat d’alarma.
Per aquest motiu es vol dur a terme una Pla de recuperació econòmica dels efectes del
COVID-19 i es necessita dotar el pressupost per tal de dur terme aquesta actuació.
El present modificat també contempla l’ampliació d’altres aplicacions pressupostàries
que son necessàries per portar a terme l’activitat corrent de l’ajuntament i alguna
d’inversió.
Les modificacions pressupostàries mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
tindran efectes sobre l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica
en l’informe d’intervenció.
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics.
Tercer.- Donat que les despeses que han de ser finançades amb el crèdits habilitats
per aquesta modificació es destinen a atendre perjudicis ocasionats per l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, declarat arran de la pandèmia de
Covid19, els terminis de tramitació previstos en ell no se suspenen (d’acord amb la
disposició addicional 3a, ap. 4t, del Reial Decret 463/2020) i s’acorda l’aplicació de
l’art. 38.4 del Reial Decret 500/1990.
Quart.-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.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 7/2020 en la modalitat
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta, els
terminis de tramitació del qual no resultaran afectats per la suspensió de terminis
disposada per la declaració d’estat d’alarma, conforme a la disposició addicional 3a,
ap. 4 del Reial Decret 463/202
Segon.- 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.
Tercer.- Sotmetre el procediment a informació pública, tràmit el qual s’iniciarà a partir
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en els termes següents:
1r. Quan a la totalitat de modificacions que comporta, a excepció de les que s’indiquen
en el subapartat 2n d’aquest apartat, la informació pública tindrà un termini de quinze
dies.
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Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

2n. Quan a les modificacions que afecten les aplicacions pressupostàries 15 430
47903 i 32 231 48000, la informació pública tindrà un termini de 8 dies, sense perjudici
que la modificació serà immediatament executiva des de la seva aprovació, a l’empara
de l’art. 38.4 del Decret 500/1990.
Quart.- “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.”
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Annex detall del modificat de crèdit

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

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

Atès que en data 26 de març de 2020 amb número de registre d’entrada 2020-E-RC1717 s’ha rebut notificació de la Diputació de Barcelona del Decret 2488 dictat per la
Presidència de la Diputació de Barcelona el 13/03/2020 pel qual aprova “la minuta del
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
de Manresa, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages,
Sant Llorenç Savall i Talamanca i l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau
per la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal
estratègica”.
Vist que la Diputació de Barcelona, va aprovar al Ple de la Corporació de data de 31 de
març de 2011, el Conveni Marc de col·laboració per establir les directrius per a la
redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal dels municipis de Mura,
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Talamanca i
l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau i la Diputació de Barcelona. Dit
conveni va ser signat per totes les parts en data de 31 de març de 2011. El conveni s’ha
anat desenvolupant a través de Programes Anuals.
Vist que en l’Assemblea General Ordinària celebrada a Talamanca el dia 6 de juny de
2014, es va aprovar modificar els estatuts de l’Associació de Propietaris Forestals Valls
de Montcau, ampliant el seu àmbit de treball als municipis de Manresa i Sant Llorenç
Savall.
Vist que la Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
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13.
Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Manresa, Mura, Navarcles, El Pont de
Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Sant Llorenç Savall i Talamanca i
l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau per a la prevenció
d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.
(EXP. 634/2020)

estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Fonaments de dret
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, articles 108 a 112.
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre del règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53.
- Llei 19/2014 , de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, articles 8 i 14 i Disposició addicional novena.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS).
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
PROPOSTA D’ACORDS :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i els Ajuntaments de Manresa, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant
Fruitós de Bages, Sant Llorenç Savall i Talamanca i l’Associació de propietaris forestals
Valls del Montcau per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió
forestal estratègica.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura d’aquest conveni, en representació de
l’Ajuntament.

Quart.- Publicar aquest conveni en el DOGC en el termini màxim de 15 dies hàbils des
de la seva signatura
Cinquè.- 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.
Annex
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Manresa, Mura, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Sant Llorenç
Savall i Talamanca i l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

Unanimitat dels membres presents (9)

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
14.
Creació d’una Comissió per a beques municipals per al servei de menjador
escolar. (EXP. 66/2020)
La Regidoria d’Ensenyament, a través d’una provisió, ha manifestat l’inici dels tràmits per
a la creació d’una Comissió per a l’estudi de beques municipals per al servei de menjador
escolar.

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.
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
Pàgina 77 de 83
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: A96L9PJFSW6Q4FQ7TWMENR977 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 83

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:

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.
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.
Des del Grup Municipal d’ERC es va proposar estudiar la introducció d’algunes
modificacions a les bases dels esmentats ajuts.

Es proposa a la comissió informativa incloure l’assumpte com a sobrevingut per tal que
no es demori en el temps la creació de la comissió d’estudi, per si aquesta es pogués
crear i reunir abans de l’inici del curs vinent.
Per tot això, es proposa a la Comissió informativa de serveis a la ciutadania, dictamini
favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els següents
ACORDS:
Primer. Crear la Comissió per a l’estudi per a beques municipals per al servei de
menjador escolar, integrada per:
-

Joan Carles Batanés Subirana, l’Alcalde.
Núria Clarella Amenedo, Regidora d’ensenyament.
Un representant de cada grup municipal.
o Xavier Racero Esquius (GFP)
o Àdria Mazcuñán i Claret (ERC-AM)
o Felip Echarri Gil (JxSF-JUNTS)
o Cristina Murcia Caraballo (PSC-CP)
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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.”

-

Mireia Subirana Chaves, tècnica d’educació.
Un administratiu/va que actuarà com a secretari de la comissió amb veu i
sense vot.

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:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

Unanimitat dels membres presents (10)

PRECS I PREGUNTES

•

Davant la situació de salut pública amb el coronavirus, situació que ha portat a
prendre mesures excepcionals i urgents, com el tancament de serveis públics,
equipaments culturals i centres educatius i de gent gran, entre altres.

•

Donat que avui mateix a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha emès el
decret de presidència 2020-357 Sobre les mesures de prevenció en relació al
coronavirus (covid-19), on fa esment de les següents mesures:
✓ Tots els actes públics organitzats o autoritzats per aquest Ajuntament queden
suspesos.
✓ No es permetran reunions de més de 20 persones en edificis públics
(l’aforament del Saló de Plens pel que fa a l’assistència de públic a les
sessions del Ple municipal quedarà limitat a aquest número màxim), i per les
de menys es garantirà que les persones puguin romandre entre sí a una
distància d’un metre. En tot cas, el nombre de persones reunides no podrà
superar 1/3 de l’aforament de la sala o de l’edifici públic.
✓ L’escola de música romandrà tancada des del dia 13 de març, per activitats
de docència musical desenvolupades per l’Ajuntament on, a més, es
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15.
Pregunta d'ERC al Govern sobre mesures adoptades per els/les
treballadors/es de l'Ajuntament en referència al COVID-19. (EXP. 576/2020)

modifiquen els aforaments dels diferents equipaments municipals per tal de
garantir les distàncies de seguretat que es recomanen.
De la lectura en profunditat del decret, no hem pogut observar mesures
directes per als treballadors i les treballadores de l’ajuntament en quant a la
seva protecció, en cap de les seves àrees.
•

Donat que des del grup municipal d’ERC-AM s’ha demanat l’aplaçament del ple
al que ara mateix ens trobem, i no se n’ha obtingut resposta.

Coneixedores que l’entrada al registre de la present pregunta és extemporània, però
que la emergència de la situació ho requereix, per tant, n’esperem la resposta.
Per tot això, el grup municipal ERC-AM formula la següent pregunta:
-

Quines mesures s’han adoptat per la plantilla de treballadors i treballadores de
l’ajuntament en cadascuna de les seves àrees? Ens en poden explicar el detall
per àrees?

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

16.
Preguntes presentades per el Grup Municipal ERC en relació als agents de
la policia local. (EXP. 770/2020)
Com a conseqüència de les informacions aparegudes en els últims dies en diverses
xarxes socials, així com de les inquietuds mostrades per nombrosos veïnes i veïns del
nostre municipi davant el canvi d'hàbits, i el decreixement de presència policial en els
nostre carrers en un moment d’extrema necessitat, per tal que el desconfinament es
porti a terme de forma acurada.
Per tot això, el grup municipal ERC-AM formula les següents preguntes:
-Quants agents de la policia local han estat treballant entre els dies 27 d’abril i 10 de
maig de 2020?
-Quants agents de la policia local han demanat la baixa els mesos de març i abril de
2020?
-És cert que de la policia local sols tenim o hem tingut en algun moment només cinc
efectius amb disposició de realitzar serveis?
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

-És cert que entre el personal que ha estat o està de baixa hi ha positius per Covid-19,
i la resta ha agafat la baixa per precaució? En cas afirmatiu, quants?
- Quina és la situació actual del cos de la policia municipal?
-Com es cobreixen els serveis en aquest moments?
-Com es cobriran en cas de que aquesta situació s’allargui en el temps?
-S’ha demanat ajuda o col·laboració a altres institucions o iniciat algun procediment per
incorporar agents de forma urgent o temporal? En cas afirmatiu, quan i de quina manera
s’ha demanat aquesta ajuda ?
-Quines mesures de protecció de contagi de Covid-19 s’han establert per al personal de
la policia local?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

En els darrers dies hem pogut constatar la inquietud per part de molts veïns i veïnes del
nostre municipi que han manifestat la seva preocupació per l’absència als nostres
carrers dels membres de la brigada. Ens trobem en uns moments on el
desenvolupament de les tasques de reparacions i/o adaptacions dels espais públics a
les noves situacions que plantegen les diferents fases de desconfinament són claus per
minimitzar el risc de contagi de la COVID-19. Davant d’aquesta situació, el nostre grup
municipal formula les següents qüestions:
- És cert que entre el personal de la Brigada Municipal, hi ha diverses persones positives
per Covid-19 i varies més de baixa per precaució, disposant en aquests moments de
molts pocs efectius?
-Quants treballadors de la brigada municipal han agafat la baixa entre el Març i l’Abril
del 2020 ?
-Tenint en compte l’afirmació del Sr. Alcalde en la tele-reunió del passat 14 d’abril, en la
que va posar de manifest que quan s’aixequés el confinament, el primer col·lectiu de
personal municipal que s’incorporaria als seus llocs de treball, seria precisament la
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17.
Preguntes presentades per el Grup Municipal PSC en relació als
treballadors de la brigada municipal. (EXP. 771/2020)

brigada i que regidor i tècnic estaven treballant per determinar les prioritats, ja que hi
havia un gruix important de tasques per realitzar. Quines son aquestes tasques i com
s’estan portant a terme?
-Quines mesures s’han pres per garantir que les feines urgents de la brigada es podran
portar a terme ?
-Quines mesures de protecció de contagi de la Covid-19 s’han establert per al personal
de la brigada?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

18.
Preguntes presentades per el Grup Municipal JxSF en relació al personal
de protecció civil. (EXP. 772/2020)
Segons les pròpies declaracions de protecció civil, tot aquest col·lectiu, es troba confinat
per precaució, ja que durant el repartiment de mones van compartir les tasques amb
persones de l’Ajuntament que han donat positiu per Covid-19.

- Al personal de Protecció Civil se’ls hi ha realitzat les analítiques per tal de comprovar
si han estat infectats per COVID-19? En cas afirmatiu, en quines dates s’han realitzat
aquestes analítiques
- En el cas de repetició d’aquestes analítiques, en quines dates s’han realitzat les
mateixes?.
- Quants voluntaris van estar fent serveis de protecció civil la setmana passada?
- Com s’està cobrint aquesta mancança d’efectius?
- S’ha demanat col·laboració a tal efecte a personal de protecció civil d’altres municipis?
- Fins a quin punt creu que les tasques de distribució de mones, roses i llibres ha
possibilitat l’exposició innecessària d’aquest col.lectiu que ara ens és tan necessari?
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Precisament ara que comença la desescalada, i son més necessaris que mai.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 23:20 hores del dia 14 de Maig de 2020.”

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

