SANTIAGO GONZALEZ CASTELLANOS, vicesecretari 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 8 de juliol de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 7 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 8 DE JULIOL
DE 2020.
PRESIDEIX :
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
ASSISTEIXEN :
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)
Sr. Joan Carles Batanés Subirana ( GfP )
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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:00 hores del dia esmentat a
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal
efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa-Presidenta,
Sra.
Àdria
Mazcuñán i Claret.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
la Sra. AlcaldessaPresidenta, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar els
assumptes, conforme a l’ordre del dia
inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Pàgina 1 de 33
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: 4ESJ25L7GXACRCHG75QKF9FXQ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 33

Santiago González Castellanos (1 de 1)
Vicesecretari
Data Signatura: 13/07/2020
HASH: 733ac30e51b24083694bd31a1240239f

CERTIFICAT

EXPEDIENT

PAG

INICI

1118/2020

6

0:03:40

868/2020
924/2020

7

0:18:20

42/2020

7

0:18:46

864/2020
904/2020
977/2020

19

0:28:42

-

19

0:29:01

990/2020

19

0:45:00

719/2020

20

0:45:39

952/2020

22

0:46:37

553/2020 (*)

24

0:48:24
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ASSUMPTES
S.1 Sobre la renúncia i substitució d'un
regidor de Junts per Sant Fruitós
1. Aprovar l'acta de les següents
sessions de Ple: ordinària de 11 de
juny 2020 i de 17 de juny 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 1 de juny de
2020; extraordinària i urgent de 8
de juny de 2020; ordinària de 15
de juny de 2020.
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
No consten
CI
PRESIDÈNCIA
I
SERVEIS
CENTRALS
5. Donar compte de l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals (primer trimestre 2020),
de subministrament d’informació
de les entitats locals.
6. Aprovació del reconeixement
extrajudicial de crèdit per el
reconeixement
d’obligacions
anteriors a l’exercici 2020
7. Donar compte de l’informe de
Tresoreria i Intervenció d’acord
amb la Llei 15/2010, per la qual
s’estableixen mesures contra la
morositat en les operacions
comercials (1T 2020)
8. Modificació de la Comissió per a
la recuperació social i econòmica
del COVID19 (*)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No consta

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. Sobre la determinació de les dates
de les festes locals per a l’any
2021
PRECS I PREGUNTES
10. Pregunta de GFP en relació a la
modificació
puntual
de
planejament “Hostal Pineda-Can
Figueras”
11. Pregunta de GFP en relació a la no
convocatòria de la comissió,
aprovada per, ple per a la
recuperació econòmica i socials
dels efectes de la covid-19 ?
12. Pregunta de GFP en relació al
canvi de data de la inauguració del
nou museu municipal a Cal
Casajuana

1021/2020

26

0:57:47

1106/2020

28

0:58:42

1106/2020

30

1:14:19

1106/2020

31

1:21:55

S’inicia la sessió dedicant un minut de silenci en record del regidor Sr. Vicenç Llorens
Concustell, el qual ha finat el mateix dia de la sessió.
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A continuació es tracta l’assumpte sobrevingut únic i la seva inclusió en l’ordre del dia
no se sotmet a votació en base a la nota del secretari que s’adjunta a continuació:
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Pàgina 5 de 33

ASSUMPTES
S.1. Sobre la renúncia i substitució d'un regidor de Junts per Sant Fruitós
Sobre la renúncia i substitució d'un regidor de Junts per Sant Fruitós
El dia 7 de juliol de 2020, el Sr. Vicenç Llorens Concustell ha presentat la seva renúncia
a la condició de regidor (entrada núm. 2020-E-RC-4528 al registre general municipal).
D’altra banda el dia 8 de juliol de 2020 el Sr. Vicenç Llorens Concustell ha mort. Per tant,
es donen les circumstàncies de pèrdua de condició de regidor que es preveu a l’article
9.2. del Reial Decret 1986/2568, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La candidata que l’ha de substituir en aquesta condició és qui figura en l’ordinal tercer
de la candidatura de Junts per Sant Fruitós (JxCAT – JUNTS) a la qual pertanyia el Sr.
Llorens, la Sra. Estrella Morales Navarro (DNI 39423146-L), segons la proclamació
publicada el 30 d’abril de 2019 al BOP.
Aquest acord es pren de conformitat amb l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE 171, de 18 de
juliol de 2003).
S’ACORDA :

Segon. Indicar a la Junta Electoral Central que la candidata que ha de substituir al Sr.
Llorens és la Sra. Estrella Morales Navarro (DNI 39423146-L), i a tal efecte demanar a
la mateixa Junta que expedeixi la credencial corresponent per tal que aquesta candidata
pugui prendre possessió de la condició de regidora.
Tercer. 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.
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Primer. Prendre coneixement de la pèrdua de condició de regidor del Sr. Vicenç Llorens
Concustell.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)

1.

Aprovar l'acta de les següents sessions de Ple: ordinària de 11 de juny
2020 i extraordinària de 17 de juny de 2020 (exp. 868/2020 i 924/2020)

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 (12)

2.

Nº
20200644
20200645
20200646
20200647
20200648
20200649

Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb
competències delegades des de la ultima sessió ( exp. 42/2020).
DATA
I
HORA
12/05/2020
18:00
12/05/2020
18:47
12/05/2020
18:48
13/05/2020
13:47
13/05/2020
13:51
13/05/2020
13:55

EXPEDIENT

RESUM

737/2020
765/2020

Atorgament d’ajuts individualitzats en espècie per
despeses de connexió internet.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

774/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

653/2020

Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament C/ Sakura.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 039.
Pagament Agència Tributària.

501/2017
2287/2019
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

13/05/2020
13:55

769/2020

20200651
20200652
20200653
20200654

13/05/2020
13:59
13/05/2020
14:00
13/05/2020
14:07
13/05/2020
14:09

632/2020

20200655
20200656
20200657
20200658

13/05/2020
14:19
13/05/2020
14:27
13/05/2020
14:29
13/05/2020
14:36

659/2020

20200659
20200660
20200661
20200662
20200663
20200664
20200665

13/05/2020
16:36
13/05/2020
17:41
13/05/2020
17:43
14/05/2020
9:00
14/05/2020
17:24
14/05/2020
17:29
15/05/2020
13:43

623/2020

20200666
20200667
20200668
20200669
2020-

15/05/2020
13:46
15/05/2020
14:05
18/05/2020
10:49
18/05/2020
10:57
18/05/2020

796/2020

1980/2019
105/2018
172/2020

748/2020
768/2020
764/2020

675/2020
522/2020
733/2020
793/2020
758/2020
792/2020

744/2020

Aprovació de cessió dels drets de cobrament,
reconeixement d’obligació i ordenació de
pagament de la quota del lloguer del local de la
carretera de Vic, 1-3 del mes de maig a favor de
l’entitat Càritas Sant Fruitós amb motiu del COVID19.
Llicència per muntatge i desmuntatge bastida
adequació nau C/ Barcelona 91-97.
Finalització relació laboral.
Pròrroga forçosa del contracte del servei
d’elaboració del cens i compliment substitutori.
Ampliació termini adequació parcel·les campanya
risc incendis per part dels propietaris per situació
actual alarma.
Retirada Citroën B-2383-SP i Seat Ibiza 4603-BCF.
Nomenament programa temporal suport promoció
econòmica i seguretat ciutadana.
Selecció d'agents pla d'urgència Policia Local.
Sobre l’aprovació del contracte menor de serveis
per a la elaboració del cens de parcel·les en estat
de conservació, condicions de seguretat i salubritat
deficitaris.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament C/ Albéniz, 30.
Comunicació per treballs diversos d'adequació
garatge Avinguda Sant Sebastià, 50.
Retirada de vehicle abandonat - Motocicleta SYM
Joymax 125 matricula 9139-FJF.
Mesures sanitàries de la sessió ordinària del Ple de
14-5-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 18-5-20.
Efectes d'atorgament de subvencions.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de relació de factures
núm O/2020/79.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

573/2020

Retirada de vehicle abandonat - Motocicleta
Yamaha matricula GI-9269-AN.
Reincorporació personal de risc brigada.

573/2020

Reincorporació personal de risc brigada.

573/2020

Reincorporació personal de risc brigada.
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20200650

10:58
18/05/2020
11:04
18/05/2020
12:46
18/05/2020
12:48
19/05/2020
8:41
19/05/2020
12:35
19/05/2020
14:06

20200677
20200678
20200679
20200680
20200681

19/05/2020
14:07
19/05/2020
14:09
19/05/2020
14:12
19/05/2020
14:16
19/05/2020
19:00

573/2020

20200682
20200683
20200684
20200685
20200686
20200687
20200688
20200689
20200690
20200691
20200692
2020-

19/05/2020
19:02
20/05/2020
11:19
20/05/2020
11:58
20/05/2020
12:02
21/05/2020
8:10
21/05/2020
8:14
21/05/2020
13:18
21/05/2020
13:20
21/05/2020
13:30
21/05/2020
13:31
21/05/2020
13:33
21/05/2020

84/2020

Superació període de prova.

573/2020

Incorporació presencial personal de risc.

573/2020

Reincorporació presencial personal de risc.

573/2020

Actualització mesures seguretat personal Brigada.

788/2020

573/2020

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2020 MITJANÇANT
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.
Estimació (1ª fase) de la condició de beneficiaris de
les subvencions de la línia 1 del Pla de
Recuperació Econòmica dels efectes de la COVID19.
Reincorporació presencial personal de risc
brigada.
Reincorporació presencial personal de risc
brigada.
Reincorporació presencial personal de risc
brigada.
Aprovació
teletreball
i
treball
presencial
treballadora social Bibiana Cruz.
Convocatòria de la primera sessió de la Comissió
per la recuperació social i econòmica del COVID19.
Aprovació treball presencial amb teletreball.

766/2020

Correcció en relació al decret 2020-0645.

526/2020

Comunicació obres per adequació nau C/ Pica
d'Estats, 109.
Reincorporació presencial personal de risc
brigada.
Llicència per instal·lació de piscina al C/ Caçadors,
5.
Llicència per col·locació bastida per reparacions
vàries en façana C/ Jaume Balmes, 77.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a

684/2020

573/2020
573/2020
573/2020
553/2020

573/2020
741/2020
442/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
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0670
20200671
20200672
20200673
20200674
20200675
20200676

17:55
21/05/2020
18:04
21/05/2020
18:11
21/05/2020
18:15
21/05/2020
18:25
21/05/2020
18:27
21/05/2020
18:29
21/05/2020
18:30
21/05/2020
18:32
21/05/2020
18:35
21/05/2020
18:37
21/05/2020
18:56

20200705
20200706
20200707
20200708
20200709
20200710
20200711

21/05/2020
19:01
21/05/2020
19:02
21/05/2020
19:16
21/05/2020
19:18
21/05/2020
19:27
21/05/2020
19:51
22/05/2020
11:23

808/2020

20200712

22/05/2020
11:23

921/2019

20200713
20200714
20200715

22/05/2020
14:04
22/05/2020
14:06
22/05/2020
14:47

808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
808/2020
814/2020
808/2020

la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria
la situació sanitària actual.
Inscripció al Padró Municipal d’Habitants.

degut a
degut a
degut a
degut a
degut a
degut a
degut a
degut a

573/2020

Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Estimació (2ªfase) de les sol·licituds de la línia 1 de
subvencions del Pla de recuperació econòmica
dels efectes del COVID-19.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Autorització treball presencial amb teletreball.

803/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

829/2020

617/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de relació de factures
núm O/2020/82.
Aprovació 2a cert. d’obra i la corresponent factura
en relació a l’execució de les obres contingudes en
la Separata 7 Fase 2 del Projecte d’Urbanització de
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta.
Finalització programa temporal.

1985/2019

Finalització contracte laboral netejadora rubik 6.

732/2020

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes d'abril (NOMINA

684/2020

808/2020
808/2020
808/2020
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0693
20200694
20200695
20200696
20200697
20200698
20200699
20200700
20200701
20200702
20200703
20200704

20200716
20200717
20200718

22/05/2020
14:47
22/05/2020
16:44
25/05/2020
9:29

258/2020

MAIG).
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.

801/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

841/2020

20200719
20200720
20200721
20200722

25/05/2020
11:15
25/05/2020
11:49
25/05/2020
14:15
25/05/2020
14:18

618/2020

Substitució temporal de vehicle adscrit a llicència
d'auto-taxi (llicència número 1) reg. 2020-E-RC2974.
Aixecament de Reparament Vidbad.

20200723
20200724
20200725

25/05/2020
14:19
25/05/2020
14:25
26/05/2020
14:09

808/2020

20200726
20200727
20200728
20200729
20200730
20200731

27/05/2020
9:17
27/05/2020
21:19
27/05/2020
21:19
27/05/2020
21:44
28/05/2020
11:00
28/05/2020
11:07

516/2020

20200732
20200733
20200734
20200735
20200736

28/05/2020
11:09
28/05/2020
11:25
28/05/2020
11:38
28/05/2020
11:42
28/05/2020
12:46

573/2020

625/2020
838/2020

Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aixecament de Reparament Blipvert.

825/2020

MODIFICACIÓ
DE
CRÈDIT
10/2020
INCORPORACIÓ
DE
ROMANENTS
I
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DINTRE EL
MATEIX GRUP DE FUNCIÓ.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Aprovació
de pròrroga presentada per
Construccions Somic, S.L.,
contracte obres
contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de
Casal de Joves
Suspensió inspecció per primera ocupació C/ del
Coll, 2-24 ( Parcel·la 25 ) CEGOLIX, S.L.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

444/2020

Atorgament del servei d’atenció domiciliària (SAD).

809/2020

Expedient sancionador per infracció de les normes
sobre tinença d’animals de companyia.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Transmissió llicència d'obres per acabar obres
habitatge unifamiliar Av. Sant Sebastià 47 de les
Brucardes.
Aprovant sol·licitud retorn semipresencial.

808/2020
1809/2018

808/2020
2454/2019

1786/2019
2263/2019
828/2020
843/2020

Comunicació de transmissió dels efectes d'una
comunicació - Bar Txoko.
Comunicació de transmissió de titularitat - Bar
Kiku.
Suspendre inspecció per primera ocupació C/ del
Vent, 7.
Autorització comissió serveis per substitució.
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808/2020

28/05/2020
12:47
28/05/2020
12:47
28/05/2020
12:52

573/2020

Aprovant retorn presencial llar d'infants.

738/2020

20200740
20200741
20200742
20200743
20200744
20200745

28/05/2020
13:11
28/05/2020
13:12
28/05/2020
16:32
28/05/2020
16:33
28/05/2020
16:34
29/05/2020
10:24

797/2020

20200746
20200747
20200748

29/05/2020
14:12
29/05/2020
15:32
29/05/2020
15:33

573/2020

20200749

29/05/2020
15:33

862/2020

20200750

29/05/2020
15:33

862/2020

20200751

29/05/2020
15:33

122/2020

20200752

29/05/2020
18:38

227/2020

20200753

29/05/2020
18:46

573/2020

20200754
2020-

29/05/2020
18:49
01/06/2020

553/2020

Revocació d’ajut individualitzat en espècie per
despeses de connexió internet.
3ª estimació parcial de sol·licituds de subvenció de
la línia 1 del Pla de Recuperació Econòmica dels
efectes del COVID-19.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de MAIG de 2020.
Cessió de drets de cobrament de prestacions
econòmiques vinculades a Servei de centre de dia.
Reincorporació presencial personal llar d'infants
municipal.
Obertura equipaments culturals municipals en les
diferents fases del desconfinament Covid 19.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 1-6-20.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de relació de factures
número O/2020/88.
Autorització règim treball presencial amb teletreball
per conciliació familiar.
Aprovació del fraccionament dels rebuts pendents
de la Llar d'infants.
Aprovació de compensació de deutes amb els
inscrits als cursos de l’Escola d’Adults (curs 20192020) que tenien dret a la devolució dictada pel
Decret núm. 2020-0522, de 16 d’abril.
Aprovació de compensació de deutes amb els
inscrits als cursos del Programa d’activitat física
per a la gent gran, que tenien dret a la devolució
dictada pel Decret núm. 2020-0520, de 16 d’abril.
Aprovació de compensació de deutes entre l’import
de l’expedient de constrenyiment gestionat per
l'Organisme de Gestió Tributària a nom de Pilar
Fite Pujol amb el dret a la devolució dictada pel
Decret núm. 2020-0520, de 16 d’abril.
Aprovació del padró dels usuaris del servei de
teleassistència, corresponent al mes de maig de
2020.
Desestimar recurs de reposició a l'ordre
d'execució: estat deficient de la conservació del
terreny Avinguda Brucardes, núm. 35.
Modificació número 1 de la instrucció de les
mesures preventives per a la reincorporació
presencial del personal.
Convocatòria de la Comissió per a la recuperació
social i econòmica del COVID-19.
Inici del termini d’execució del contracte de

684/2020

848/2020
573/2020
833/2020
864/2020
875/2020

834/2020
862/2020

2302/2019
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20200737
20200738
20200739

0755

10:12

20200756
20200757
20200758
20200759
20200760
20200761
202007621
20200763

01/06/2020
15:11
01/06/2020
15:14
01/06/2020
15:19
01/06/2020
16:13
01/06/2020
16:14
01/06/2020
16:16
01/06/2020
19:52
02/06/2020
14:11

881/2020

20200764

03/06/2020
17:54

848/2020

20200765

03/06/2020
17:54

888/2020

20200766
20200767

04/06/2020
10:10
04/06/2020
12:23

882/2020

20200768
20200769
20200770
20200771

04/06/2020
13:23
04/06/2020
13:24
04/06/2020
14:29
04/06/2020
17:12

925/2020

Desestimació de sol·licituds, declaració de
desistits, inadmesos a tràmit i correcció d'error en
decret 2020-0676, de la línia 1 de subvencions del
Pla de Recuperació Econòmica dels efectes del
COVID-19.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

909/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

573/2020

Reincorporació presencial personal de risc.

319/2020

20200772
20200773
2020-

04/06/2020
18:47
04/06/2020
19:00
04/06/2020

757/2020

Aprovació de les factures de la Residència pel
servei de gestió de la residència i centre de dia de
Sant Fruitós de Bages del mes de maig.
Acceptació desistiment llicència d'obres de reforma
per instal·lació ascensor Mas Otzet.
Actualització quadre mesures seguretat àrea
Brigada municipal.
Devolució de part de la taxa d’ocupació de la via

808/2020
865/2020
866/2020
867/2020
905/2020
1646/2015

684/2020

573/2020
874/2020

Noves mesures serveis funeraris fase 2
desescalada crisi sanitària.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Territori de 4-6-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència de 4-6-20.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Ciutadania de 4-6-20 .
Sessió de la Junta de Portaveus de 4-6-2020.
Resolució del recurs de reposició contra la llicència
ambiental atorgada a DENSO BARCELONA,
SAU., per la fabricació de components electrònics
per l’automòbil.
Pagament de prestacions econòmiques vinculades
al Servei del Centre de dia corresponent al mes de
maig.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments de relació de factures nº
O/2020/92 i O/2020/95.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
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1337/2017

subministrament i instal·lació de mobiliari al Casal
de Joves Nexe de Sant Fruitós de Bages.
Nomenaments d'urgència policia local.

19:19

20200775
20200776
20200777
20200778
20200779
20200780
20200781
20200782

05/06/2020
9:47
05/06/2020
10:01
05/06/2020
10:01
05/06/2020
10:02
05/06/2020
10:37
05/06/2020
10:38
05/06/2020
10:40
05/06/2020
15:24

919/2020

pública amb taules i cadires de la temporada baixa
2019/2020.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

424/2020

Concessió del servei d'atenció domiciliària.

910/2020

Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

913/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

739/2020

20200783
20200784

06/06/2020
10:30
08/06/2020
7:20

945/2020

20200785

08/06/2020
7:26

684/2020

20200786
20200787
20200788
20200789
20200790

08/06/2020
7:27
08/06/2020
7:29
08/06/2020
9:16
08/06/2020
9:18
08/06/2020
14:45

740/2020

20200791

08/06/2020
14:47

1689/2019

20200792
20200793

08/06/2020
16:06
08/06/2020
17:05

868/2020

2020-

08/06/2020

890/2020

Atorgament llicència obres reforma cuina i
accessos Escola Flama.
Aprovació
reincorporació
presencial
amb
teletreball ocasional.
Incoació ordre d'execució d'obres de conservació
de can Sala - mesures urgents.
Modificació de crèdit 12/2020 mitjançant
incorporació de romanents, crèdits ampliables i
transferències de crèdit.
OVP per recollida de signatures contra moció de
censura.
Resolució del recurs de reposició d'Aquasos,
contra la resolució desestimatòria de les sol·licituds
formulades per la citada empresa, referents a
pagaments addicionals pel servei de monitoratge
de cursets de natació.
Decret beneficiaris i inadmesos a tràmit de la línia
1 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-1.
Comunicació per col·locació aire condicionat C/
Casajuana, 2 1r 1a.
Compareixença a RECURS CA 395/2019 - C
(abreujat JCA16) sobre procés selectiu.
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de
la Junta de Govern Local de 8-6-20.
Restabliment del públic en les sessions del Ple
durant l'estat d'alarma provocat pel COVID-19.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte mixt d’obres d’instal·lació d’una caldera
de biomassa al pavelló municipal.
Llicència d’obres en sòl no urbanitzable per a la
reforma de naus de granja i instal·lació de mòdul
prefabricat amb ús de vestidor a Granja Vilalta.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 116-20.
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (MAIG 2020).
Donació d'una premsa vinícola pel Museu de la

573/2020
877/2020
901/2020

1211/2016

499/2020
904/2020
602/2020
1299/2014

1986/2019
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0774

18:05

20200795

09/06/2020
13:30

684/2020

20200796
20200797

09/06/2020
13:33
10/06/2020
11:26

815/2020

20200798
20200799
20200800
20200801
20200802

10/06/2020
14:53
10/06/2020
14:54
10/06/2020
16:10
10/06/2020
16:11
10/06/2020
18:23

754/2020

Aprovació documentació i imports facturats per la
Residència municipal d’avis corresponents als
serveis de maig de les places públiques.
Aixecament de Reparament AXA SEGUROS.

573/2020

Conciliació familiar i laboral de funcionària.

898/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

954/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

82/2020

20200803

10/06/2020
18:23

101/2020

20200804

10/06/2020
18:23

955/2020

20200805

10/06/2020
18:40

190/2020

20200806

10/06/2020
18:43

2430/2019

20200807

11/06/2020
9:15

906/2020

20200808

11/06/2020
9:18

1725/2019

20200809
20200810
20200811

11/06/2020
9:21
11/06/2020
9:28
11/06/2020
9:28

716/2020

Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals
(JUNY/2020)
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris del
servei de Sad, corresponent al mes de maig de
2020.
Aprovació de compensació de deutes als subjectes
passius amb llicència d’ocupació de via pública
amb taules i cadires, de la temporada baixa
2019/2020, que tenien dret a la devolució dictada
pel Decret núm. 2020-0774, de 4 de juny
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris del
servei d’atenció domiciliària (servei conjunt Sad i
teleassistència), corresponent al mes de maig de
2020.
Aprovació 2a certificació i la factura en relació a
l’execució del les obres d’accions del pla de l’espai
verd urbà i voreres espais públics.
Aprovació del contracte menor per la substitució
dels equips de bombeig de les instal·lacions de
filtratge de l’aigua de les piscines municipals.
Llistat provisional d'admesos/exclosos, composició
tribunal i data realització proves de TECNIC/A MIG
MEDI AMBIENT.
Llicència per estesa línia subterrània i aèria de
baixa tensió per nou subministrament C/ Padró, 96.
Llicència per escomesa directe de gas natural per
a subministrar a nous abonats Carretera de Vic, 67.
Llicència per rehabilitació façana i muntatge i
desmuntatge bastida C/ Padró, 28.

411/2020

762/2020
521/2020

memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós de
Bages.
Quarta estimació parcial de la línia 1 de
subvencions del Pla de Recuperació Econòmica
dels efectes del COVID-19.
Incoació de procediment sancionador.
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0794

11/06/2020
13:00

756/2020

573/2020

Llicència per obres de manteniment de gas natural
per a subministrament nous abonats C/ Manresa,
2.
Donar conformitat documentació presentada per
realitzar obres descrites a l'ordre execució.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de maig (NOMINA
JUNY).
Estimació i desestimació sol·licituds línia 4
subvencions pla de recuperació econòmica efectes
del covid-19 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 15-6-20.
Autorització treball presencial parcial de funcionari.

20200813
202008142

11/06/2020
13:49
11/06/2020
13:49

2085/2019

20200815

11/06/2020
17:48

760/2020

20200816
20200817
20200818
20200819
20200820
20200821
20200822

11/06/2020
17:49
11/06/2020
17:50
12/06/2020
8:19
12/06/2020
8:21
12/06/2020
8:22
12/06/2020
8:24
12/06/2020
8:26

977/2020

914/2020

Aixecament de Reparament LA XARRANCA.

893/2020

Aixecament de Reparament ETRA CATALUNYA.

784/2020

Comunicació per substitució canal recollida
d'aigües C/ Padró, 117.
Comunicació per reforma habitació C/ Folch i
Torres, 7.
Estimació sol·licituds de la línia 2 de subvencions
pla recuperació econòmica efectes del covid-19
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Resolució recursos de reposició i correcció d'errors
de la línia 1 de subvencions.
Aprovació de la factura corresponent al 10 % del
contracte menor de serveis per a la elaboració del
cens de parcel·les en estat de conservació,
seguretat i salubritat.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de l’Alcaldia, del 29
de febrer al 9 de juny, així com el reconeixement
de les obligacions resultants
Aprovació treball presencial ocasional de
funcionària.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagaments corresponents a la relació
de factures núm. O/2020/103
Estimació parcial de la sol·licitud formulada per
l’empresa Gesport Bages, S.C.P. relativa a la
disminució del cànon del contracte administratiu
especial de gestió del bar de la piscina municipal
per la temporada 2020.

20200823
20200824

12/06/2020
8:27
12/06/2020
13:19

684/2020

20200825

12/06/2020
13:20

361/2020

20200826
20200827

12/06/2020
15:03
13/06/2020
0:02

573/2020

20200828

15/06/2020
12:01

904/2019

887/2020

747/2020
758/2020

764/2020

981/2020

2
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20200812

20200829

15/06/2020
12:22

980/2020

20200830
20200831

15/06/2020
12:24
15/06/2020
12:29

1436/2019

202008323
20200833
20200834
20200835

15/06/2020
13:14
15/06/2020
15:15
16/06/2020
7:39
16/06/2020
7:44

991/2020

Modificació de crèdit del pressupost 13/2020
mitjançant
incorporació
de
romanents
i
transferències dins del mateix grup de funció.
Declaració de caducitat de l’expedient i el seu
arxivament.
Aprovació cens parcel·les en estat deficitari
corresponent a la campanya manteniment
parcel·les prevenció incendis 2020.
Cancel·lació de bestreta de Caixa Fixa Alcaldia.

993/2020

Administratiu adscrit a Secretaria.

573/2020

20200836

16/06/2020
7:45

1373/2019

20200837
20200838
20200839
20200840

16/06/2020
7:49
16/06/2020
7:52
16/06/2020
11:46
16/06/2020
11:47

989/2020

Aprovació treball presencial amb teletreball per
conciliació de treballadora de la corporació.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de les
obres contingudes en el “Projecte executiu de les
obres de millora del clavegueram al polígon
Industrial Casa Nova” (fase 2 clavegueram).
Supressió de la comissió de coordinació
d'inversions municipals i de la comissió de
coordinació d'activitats en espais públics.
Denuncies de trànsit relació 20018504.

202008414

16/06/2020
14:00

2116/2019

20200842

16/06/2020
16:01

887/2020

20200843
20200844

17/06/2020
8:04
17/06/2020
8:08

2155/2019

20200845

17/06/2020
8:09

2015/2019

4

1533/2019

466/2020
972/2020
994/2020

573/2020

Llicència d'obra major de reforma d'un edifici per
canvi a habitatge unifamiliar Carrer Padró, 10.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Aprovació del pagament no-pressupostari en
concepte de donació de l'empresa Denso, SA, a la
Residència de la tercera edat l'Onada, SL, amb
motiu de la crisi COVID-19.
Sobre l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la
Fase 1 de les obres contingudes en el Projecte de
reforma interior d’adequació de local en planta
baixa, situat al carrer Eugeni d’Ors, 25 baixos, com
a comissaria per a la policia local.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de maig (NOMINA
JUNY).
Llicència per construcció caseta eines.
Aprovació 2a modificació instrucció mesures de
seguretat per la reincorporació presencial del
personal.
Llicència instal·lació plaques fotovoltaiques
coberta habitatge per autoconsum Crta. Les

Diligència per fer constar error en peu de signatura.
Diligència per fer constar error en peu de signatura.
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912/2020

17/06/2020
9:08
17/06/2020
9:14
17/06/2020
9:31

822/2020

20200849

17/06/2020
10:42

921/2019

20200850
20200851
20200852
20200853

17/06/2020
11:05
17/06/2020
11:15
17/06/2020
11:17
19/06/2020
13:35

573/2020

20200854
20200855
20200856
20200857
20200858
20200859

19/06/2020
13:36
19/06/2020
13:42
19/06/2020
13:43
19/06/2020
13:52
19/06/2020
13:54
19/06/2020
14:13

2275/2019

20200860

22/06/2020
10:49

1373/2019

999/2020
447/2020

999/2020
232/2020
245/2020

844/2020
1015/2020
1373/2019
1373/2019
246/2020

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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20200846
20200847
20200848

Brucardes, 0.
Comunicació per substitució revestiment i mobiliari
de cuina i banys C/ Pompeu Fabra, 7 3r 3a.
Denegació de l'ús del pavelló d'esports a la
Societat Caçadors.
Aprovació del llistat d'admesos, exclosos,
composició tribunal i data proves borsa arquitectes
tècnics.
Aprovació 3a certificació d’obra i la corresponent
factura en relació a l’execució de les obres
contingudes en la Separata 7 Fase 2 del Projecte
d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat
de La Serreta.
Aprovació de treballadora de la corporació per
ampliació treball presencial.
Autorització ús cobert màquina de batre per part
Societat dels caçadors.
Prendre coneixement relacions valorades i
recepcions d'obra.
Acceptació de subvenció del Catàleg de serveis
Xarxa Governs Locals 2020 en l'Àmbit Salut
Pública.
Aprovació de la sol·licitud còpia enunciats
processos selectius.
Aprovació de l'operació de crèdit per inversions,
ajut de caixa 2020.
l’elaboració del pressupost i les ordenances fiscals
per l’exercici 2021.
Creació de la comissió de coordinació de les
inversions municipals.
Creació de la comissió de coordinació d'activitats
en espais públics.
Acceptació dels ajuts atorgats a l’Ajuntament per la
Diputació de Barcelona, en el marc de Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.
Aprovació del cartipàs municipal (mandat 20192023) en matèries competència de l'alcaldessa.

3.

Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
ordinària de 1 de juny de 2020; extraordinària i urgent de 8 de juny de
2020; ordinària de 15 de juny de 2020 (exp. 864/2020 i 904/2020 i
977/2020).

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
No consten

5.

Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(primer trimestre 2020), de subministrament d’informació de les entitats
locals(exp. 990/2020).

El dia 6 de maig 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 compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

6.

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit per
reconeixement d’obligacions anteriors a l’exercici 2020 (exp.
719/2020)

el

ANTECEDENTS
Mitjançant provisió d’alcaldia, s’incoa expedient per el reconeixement extrajudicial de
crèdits de les factures que es detallen més avall d’exercicis anteriors al 2020 que no
s’han abonat en aquesta període degut a que no s’ha presentat la factura dins del mateix
exercici econòmic per part del contractista:
−
−

Factura 19106 de data 31/12/2019 del proveïdor SBD Signal Mark SL per import
de 925,65 € (IVA inclòs) en concepte de plaques de llicència d’obra d’alumini
Factura 190024 de data 31/12/2019 del proveïdor UTE Sant Fruitós per import de
37.905,32 € (IVA inclòs) en concepte de servei de recollida i neteja desembre
2019..
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

−

Factura 5900152426 de data 01/12/2019 del proveïdor Vodafone España SAU per
import de 1.104,04 € (IVA inclòs) en concepte de serveis mòbils del mes de
desembre.

Vist l’informe d’intervenció 96/2020 obrant a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà al
Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les despeses
d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren en la relació annexa, per
import total de 39.935,01 € (IVA inclòs), corresponent a exercicis anteriors i que es
tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les
diferents àrees i regidories.
Segon.- Aplicar al Pressupost de l’exercici 2020 amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries que es detallen a l’annex, del qual s’han realitzat les retencions de crèdit
corresponents.

-

-

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

Annex:
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Tercer.- Declarar que:

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

Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció d’acord amb la
Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en
les operacions comercials (1T 2020) (exp. 952/2020)

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.
Primer trimestre 2020

Pagaments realitzats durant
trimestre dins el termini legal

el

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre

Nombre
726

Import
1.677.732,43 €

%
99,77%

7
733

3.836,33 €
1.681.568,76 €

0,23%
100,00%
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7.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

8.

Modificació de la Comissió per a la recuperació social i econòmica del
COVID19 (*) (exp. 553/2020 (*))

VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ACORD EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)

Pàgina 24 de 33
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: 4ESJ25L7GXACRCHG75QKF9FXQ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 33

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

Modificació de la Comissió per a la recuperació social i econòmica del COVID19.
Per acord de Ple municipal de 14 de maig de 2020 es va crear la Comissió per a la
recuperació social i econòmica de la COVID19 per pal·liar els efectes de la pandèmia i
l’estat d’alarma declarat pel Decret 463/2020.
Amb motiu del canvi de l’equip de govern de la Corporació, i en l’exercici de les
competències que m’atribueixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i l’article 53 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, es
proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Modificar la Comissió per a la recuperació social i econòmica dels efectes del
COVID19, la qual presentarà la composició següent:

Vocals:
- Eulàlia Feliu i Rodriguez, regidora de Sanitat.
- Cristina Murcia Caraballo, regidora d’Atenció a les Persones.
- Felip Echarri Gil, en raó a que està previst que passi a ser regidor de Promoció
Econòmica, Ocupació i Comerç, en substitució del Sr. Vicenç Llorens Concustell.
- Representant dels grups municipals:
o Carme Cruz Sánchez (GFP)
o Núria Clarella Amenedo (GFP)
o David Uró i Vilanoca (ERC-AM)
o David Ruiz Roldán (PSC-CP)
o Un regidor de JxSF, la identitat del qual serà declarada per decret a
proposta d’aquest grup municipal
- Josep González Ballesteros, secretari municipal.
- Mercè Marmí Espelt, interventora municipal.
- Sandra Palomino Vega, treballadora social.
- Carme Vega Noheda, tècnica de promoció econòmica.
- 1 representant de l’Associació de Comerciants de Sant Fruitós de Bages.
- 1 representant de l’APAES.
- 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
SEGON. Establir que la Comissió celebrarà les seves sessions 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
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Presidenta: Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa.

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
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No consta

9.

Sobre la determinació de les dates de les festes locals per a l’any 2021
(1021/2020).

1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya al
DOGC núm. 8156, de data 17/06/2020 ha publicat la ORDRE TSF/81/2020, de 14 de
juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any
2021.
2. Atès que, mitjançant escrit conjunt del Director dels Serveis Territorials i del Director
General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (registre d’entrada 2020-E-RC- 3841 de 18 de juny), es
comunica a l’Ajuntament el següent:
“ El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions
Laborals, en la sessió plenària del passat dia 11 de juny de 2020, va ratificar la proposta
dels dies festius laborals per a l’any 2021 a Catalunya i l’Ordre corresponent es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8156, de 17 de juny de 2020.
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el
qual s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord
amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius, cal ens feu arribar les vostres propostes, tenint en compte
que:
a) L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.
b) Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels
dies festius que s'indiquen a continuació:
1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns
de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de
setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1
de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La Constitució), 8 de desembre (La
Immaculada) i 25 de desembre (Nadal); al territori d’Aran, la festa del dia 5 d’abril (dilluns
de Pasqua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).
c) La proposta han de contenir dues festes locals, no es pot admetre 1 sol festiu.
Quan els municipis estan formats per més d'un nucli de població, l’Ajuntament, en
formular la seva proposta, cal que tingui en compte el següent:
.- Si tots els nuclis coincideixen en les dates escollides, només cal que es proposin les
dues festes del municipi.
Quan un o més nuclis triïn unes dates diferents de les del conjunt del municipi, la
proposta de l’Ajuntament també les haurà d’incloure i, en aquest cas, també se n’hauran
de proposar dues, encara que una d'elles coincideixi amb una de les proposades per a
tot el municipi.

Per tal d’aconseguir l’objectiu esmentat a l’inici, us demanarien poder disposar de les
propostes, amb caràcter definitiu, abans del 31 de juliol de 2020.”
3. Tradicionalment les festes locals de Sant Fruitós de Bages són el dia 21 de gener
(festivitat de Sant Fruitós) i el dilluns posterior al primer diumenge de juliol, dia que es
celebra la festa major d’estiu.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, els dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no
recuperables al municipi de Sant Fruitós de Bages per l’any 2021:
-

Dijous, 21 de gener de 2021.

-

Dilluns, 5 de juliol de 2021.
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En el cas que no ens comuniqueu la vostra proposta, a l'ordre del calendari
corresponent, constarà com: "proposta no formulada".

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans
habituals (tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament) per al coneixement i informació
dels agents industrials i socials del municipi.
Tercer. 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.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

PRECS I PREGUNTES
Pregunta de GFP en relació a la modificació puntual de planejament
“Hostal Pineda-Can Figueras” (exp. 1106/2020)

EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT “HOSTAL
PINEDA-CAN FIGUERAS”
Exposició
En el Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020 es va sotmetre a votació
l’aprovació de la Modificació Puntual de Planejament corresponent a l’Hostal PinedaCan Figueras.
A pesar de trobar-se l’expedient conclòs i amb tots els informes favorables, aquesta
modificació de planejament no es va aprovar perquè des dels grups municipals de
JuntsxSantFruitós, el PSC i ERC es va considerar que calia estudiar la possibilitat de
vincular els aprofitaments econòmics de les cessions públiques del sector privat de
PINEDA IV.
Superat el període més sever del confinament per la Covid-19 es va fer una reunió entre
tots els grups municipals, els tècnics redactors i treballadors municipals on es van
acostar posicions i on es va trobar un punt de consens. A resultes d’aquest consens, o
almenys presumpte consens, i després de no rebre resposta negativa per part de cap
dels tres grups municipals (JuntsxSF, PSC i ERC) en relació als mails enviats amb la
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10.

documentació tècnica final, el llavors alcalde Joan Carles Batanés va sol·licitar la
inclusió com a sobrevingut al Ple ordinari del mes de juny d’aquesta Modificació Puntual
de Planejament.
Aquesta inclusió fou rebutjada pels tres grups municipals, ara al govern després de la
moció de censura practicada.
En aquell Ple i per motivar la no inclusió de l’assumpte indicat, entre altres, el regidor
David Uró d’ERC va indicar que s’havia pactat que aquest assumpte aniria al Ple ordinari
del mes de juliol i que en una setmana de temps no havia estat suficient per mirar-se la
documentació.
El llavors Alcalde va indicar la importància de tirar endavant aquest projecte per la
situació indigne de l’Hostal , pels veïns de Pineda especialment. Aquest comentari va
ser compartit i reconegut també per part del regidor Vicenç Llorens , que avui es troba
al govern municipal.
Ara han passat ja 5 setmanes.
Estem al Ple ordinari del mes de juliol.
Si fa un mes era urgent, ara encara ho deu ser més.
A l’ordre del dia no hi apareix la Modificació Puntual de Planejament corresponent a
l’Hostal Pineda-Can Figueras.
Està clar doncs que avui no s’aprovarà aquest expedient.

Per tot això, li realitzem aquestes preguntes a l’alcaldessa Àdria Mazcuñan i Claret:
- Per quin motiu incompleixen l’acord verbal dels 4 grups municipals de portar a
aprovació la Modificació Puntual de Planejament corresponent a l’Hostal Pineda-Can
Figueras al Ple ordinari de juliol ?
- Si en el Ple de fa un mes l’acord estava l’acord a punt i amb tots els informes favorables
, si es va argumentar que el motiu de la no inclusió fa un mes era perquè no s’ho havien
pogut mirar, si passades quatre setmanes -tres des de que vostès governen- no s’ha
comunicat, ni comentat, ni realitzat cap reunió envers a aquest projecte, per què no s’ha
inclòs a l’ordre del dia del Ple de juliol ?
- Han valorat el greuge que significa especialment per als veïns de Pineda de Bages,
seguir dilatant sense motiu aquesta aprovació ?
- Es capaç vostè. Sra. Alcaldessa, de fer un Ple extraordinari d’aquí a una setmana per
aprovar aquesta Modificació Puntual de Planejament corresponent a l’Hostal PinedaCan Figueras ?
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Resulta que el regidor que li va recordar a l’anterior Alcalde que havíem quedat Ple de
juliol i que les coses calia complir-les, és ara el regidor d’Urbanisme i Territori de
l’Ajuntament.

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

11.

Pregunta de GFP en relació a la no convocatòria de la comissió,
aprovada per, ple per a la recuperació econòmica i socials dels efectes
de la covid-19 (exp. 1106/2020)

Exposició
En el Ple ordinari del mes de maig de 2020 es va aprovar amb el suport de tots els grups
municipals la creació de la Comissió per a la recuperació econòmica i social dels efectes
de la Covid-19.
El mateix acord ja indicava la composició de la Comissió i les dates i hores de celebració
de les reunions.

La tercera reunió havia de celebrar-se el passat dia 1 de juliol de 2020, essent alcaldessa
la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, i aquesta no fou ni convocada ni es va dur a terme.
Aquesta fet suposa un incompliment greu i flagrant d’un acord de Ple que vostè mateixa
va votar a favor.
Les mesures de recuperació per a les conseqüències del Coronavirus són per avui i per
demà, no per d’aquí unes setmanes o mesos.
Per tot això li fem les següents preguntes a l’Alcaldessa Àdria Mazcuñan i Claret:
- Per quin motiu incompleix un acord de Ple –i no digui que no es poden fer Comissions
perquè no hi ha Cartipàs, ja que dimecres dia 1 de juliol es van convocar i dur a terme
3 comissions- ?
- És conscient que no realitzant aquesta Comissió a qui està depreciant i menystenint
és als veïns i veïnes del seu poble i a les entitats i ens que formen part d’aquesta
Comissió ?
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La primera i la segona reunió previstes es van realitzar sent alcalde el Sr. Joan Carles
Batanés Subirana i en van dur a terme d’acord amb allò aprovat per unanimitat.

- Esperarà 2 mesos, o més, a convocar ?, o bé gràcies a l’advertència que li fem des de
Gent fent Poble, farà alguna cosa positiva en aquest sentit ?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

12.

Pregunta de GFP en relació al canvi de data de la inauguració del nou
museu municipal a Cal Casajuana (exp. 1106/2020)

Exposició
El nou Museu municipal ubicat a Cal Casajuana ha estat un dels projectes cabdals al
nostre poble en els darrers anys pel què fa a la Cultura.
Els treballs van quedar executats i la museïtzació finalitzada a primers de juny d’aquest
any.

Per part del nou govern de l’alcaldessa Mazcuñan, format per JuntsxSantFruitós, PSC i
ERC , es va acordar unilateralment canviar la data de la inauguració, passant a fer-se el
dia 3 de juliol i obrint-se portes el dia 4 de juliol.
Fetes les nostres consultes com a regidors a l’oposició d’aquest Ajuntament, a tècnics i
a personal municipal, i també a membres del Col·lectiu de Recerca Història, sabem de
segur que l’endarreriment no està motivat per causes tècniques, ni per causes
sobrevingudes de força major com podria ser un trencament d’una canonada, que s’han
perdut les claus o que l’espai estigués brut, per posar tres exemples, i també sabem que
no ha estat motivat per una falta de implicació de les persones que conformen el
Col·lectiu de Recerca Història, ja que ells i elles tenien a punt tot l’organigrama de visites
i guàrdies a partir del 27 de juny.
Per tant, sabem per quins motius no és el canvi de data de la inauguració, i per tant
desitgem saber per quins motius sí és el canvi de data i endarreriment de l’obertura d’un
equipament que estava a punt des del 27 de juny.
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Es va fer una previsió amb temps i de forma compartida amb el Col·lectiu de Recerca
Història, entitat que gestiona el Museu, per a inaugurar l’equipament el dia 27 de juny
de 2020. Estava tot a punt i sense cap contratemps per a fer la inauguració ni per obrir
les portes als ciutadans i fer-ne ús i gaudi.

Aquesta pregunta la presentem per ser inclosa en l’ordre del dia del Ple abans del dia 3
de juliol i el Ple on es respondrà és posterior al dia 3, amb la qual cosa segurament amb
els nostres ulls haurem vist quin és el motiu, però creiem que per transparència, ens ho
han de respondre en el Ple.
A dia d’avui, 2 de juliol, el què es comenta és que s’ha passat la inauguració del dia 27
de juny al 3 de juliol per poder quadrar l’agenda de càrrecs del partit ERC i de companys
i companyes dels partits polítics ara al govern municipal per poder fer la inauguració
amb ells.
Per tot això, li realitzem aquestes preguntes a l’alcaldessa Àdria Mazcuñan i Claret:
- Quins càrrecs polítics (persones i càrrecs que ostenten) van estar presents a la
inauguració del nou Museu ?
- No era més digne pels santfruitosencs i santfruitosenques que el Museu fos inaugurat
el dia que tocava, el 27 de juny, i que aquest nou Museu tingués la seva festa en un dia
propi i no pas camuflat dins dels actes de la festa major ?
- Què ha guanyat Sant Fruitós de Bages inaugurant un equipament una setmana més
tard ?, per què per no guanyar-hi res, ja es podia fer el 27 de juny.
- El dia 27 de juny era una data pensada pel poble, pels nostres veïns i veïnes. La data
del 3 de juliol ha estat una data pensada pel seu aparador polític ?, posant per davant
el seu catxet dins del partit abans que l’interès dels santfruitosencs ?
VOTACIÓ SOBRE 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 20:34 hores del dia 8 de juliol de 2020.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Vicesecretari
Santiago González Castellanos
(signatura electrònica)
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Sentit de l’acord:
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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.

