Maria José Fernández Trigo, secretària per delegació, en virtut de Decret 2018-0867, de
25 de juliol, publicat al BOPB de 06 d’agost de 2018, secretari, CERTIFICO que el
contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple celebrat el dia 9 de
setembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 9 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 9 DE SETEMBRE DE
2020.
PRESIDEIX :
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
ASSISTEIXEN :
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Estrella Morales Navarro (JxSF)
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)

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
Mazcuñan 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 :
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ASSUMPTES

PAG.
3

HORA
INICI
0:00:30

3

0:00:40

EXP.

1. Aprovació de l’acta de la sessió 1238/2020
extraordinària del Ple de 20 d’agost de 2020.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per
42/2020
l’Alcaldia
i
pels
Regidors/es
amb
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Maria José Fernández Trigo (1 de 1)
Secretària per delegació
Data Signatura: 16/09/2020
HASH: 603f0c9a5fb98eec1effd8c6dfd4c73b

CERTIFICAT

1053/2020
1119/2020
1134/2020
1184/2020

11

-

0:06:50

0:13:05

1353/2020

11

0:32:30

1343/2020

14

0:49:30

16

1:06:48

17

1:09:20

19

1:13:00

23

1:16:48

7. Donar compte de l’informe d’avaluació de les
obligacions trimestrals (SEGON trimestre 1326/2020
2020), de subministrament d’informació de
les entitats locals.
8. Modificació de la Comissió per a la 553/2020
recuperació social i econòmica del COVID19 (*)
(*)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No consta
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consta
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S.1. Ratificació de Decret d’alcaldia sobre la
pròrroga
del
Conveni
de
col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages
1135/2020
per a la prestació del servei de residència assistida
“Residencia municipal d’avis de Sant Fruitós de
Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent,
a Sant Fruitós de Bages, exercici 2021.
PRECS I PREGUNTES
1. Pregunta de GfP en relació a la modificació
puntual de planejament “Hostal Pineda- Can 1394/2020
Figueras”.
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competències delegades des de la ultima
sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern les següents sessions: ordinària de
29 de juny de 2020; extraordinària de 9 de
juliol de 2020; ordinària de 13 de juliol de
2020 i ordinària de 27 de juliol de 2020.
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els Grups Municipals
ERC-AM, JxSF, PSC i GfP per a la
suficiència financera dels ens locals
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
6. Sobre modificació de crèdits número
17/2020 transferències de crèdit diferents
àrees de despesa.

ASSUMPTES
1.
Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de 20 d’agost de
2020. (exp. 1238/2020)
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 última sessió.
(exp. 42/2020)

20200862
20200863
20200864
20200865
20200866
20200867
20200868
20200869

22/06/2020
12:57
22/06/2020
12:59
22/06/2020
13:01
22/06/2020
13:08
22/06/2020
14:31
22/06/2020
15:05
22/06/2020
15:07
22/06/2020
15:09

857/2020
1657/2019
573/2020
851/2020
883/2020
1025/2020
1010/2020
877/2020

RESUM
Sobre aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació
i
ordenació
de
pagaments
corresponents a l'exp nº 1023/2020 de relació de
factures núm. O/2020/105.
Comunicació per reparar mur, allargar desaigua
pluvial i refer tros de paviment Casa Cordelles.
Comunicació de transmissió de titularitat.
Aprovació treball 100% presencial Sra. Silvia
Vilaseca.
Comunicació per ampliació reixa de ventilació C/
German Duran, 13.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de JUNY de 2020.
Modificat de crèdit mitjançant transferència dins el
mateix grup de funció.
Autorització per festa d'aniversari al Parc de la
Biblioteca el 20 de juny Sra. Vanessa Zambrano.
Ordre d'execució d'obres de conservació.
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20200861

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
22/06/2020 1023/2020
12:50

Nº

22/06/2020
15:12
22/06/2020
15:13
22/06/2020
15:14
22/06/2020
15:16
22/06/2020
15:17

997/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1019/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

987/2020

Autorització per realitzar sopar de sant Joan.

993/2020

20200875
20200876
20200877
20200878

23/06/2020
13:52
23/06/2020
13:54
23/06/2020
13:56
23/06/2020
13:57

347/2020

20200879

23/06/2020
14:03

1337/2017

20200880
20200881
20200882
20200883
20200884
20200885
20200886
20200887
20200888
20200889
20200890
20200891

25/06/2020
9:44
25/06/2020
16:15
25/06/2020
16:23
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
25/06/2020
16:24
26/06/2020
12:00

1038/2020

1014/2020

Moviments interns de personal 2020 aprovant
canvi adscripció lloc de treball funcionàries
Modificació del contracte de socorrisme aquàtic,
monitoratge de natació, per fer front a la temporada
d’estiu 2020.
Aprovació nomenament com a funcionari de
carrera.
Nomenament funcionari en pràctiques com
administratiu per superació procés selectiu.
Aprovació nomenament com a funcionària de
carrera.
Nomenament funcionària en pràctiques com
administrativa per superació procés selectiu -Nomenament com a funcionària de carrera.
Noves mesures serveis funeraris: reobertura
cementiri al públic per entrada a l'etapa de represa
al territori de Catalunya.
Autorització de brocanters i col·leccionistes del
Bages.
Aprovació comunicació primera ocupació Carrer
Ginebres, 6.
Convocatòria de la junta de govern local 29-62020.
Finalització càrrec electe Sr. Xavier Racero.

1014/2020

Finalització càrrec electe Sra. Núria Clarella.

1014/2020

Finalització càrrec electe Carme Cruz.

1014/2020

Baixa com a càrrec electe Sr. Joan Carles Batanés.

1014/2020

Baixa càrrec electe Sra. Ingrid Bonells.

1014/2020

Baixa com a càrrec electe Sr. Cristian Marc Huerta.

1373/2019

Modificació del decret de creació de la comissió
d'activitats en espais públics.
Aprovació comunicació primera ocupació C/ Bon
Temps, 19.
Sobre convocatòria de sessió de la Comissió
Informativa de Serveis a la Ciutadania de 1 de juliol

1211/2016

344/2020
345/2020
346/2020

305/2020
1053/2020

939/2020
1067/2020
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20200870
20200871
20200872
20200873
20200874

26/06/2020
12:00

1066/2020

20200893
20200894
20200895

26/06/2020
12:00
26/06/2020
12:00
26/06/2020
12:00

1065/2020

20200896
20200897

26/06/2020
12:00
26/06/2020
12:48

1026/2020

20200898
20200899
20200900
20200901

26/06/2020
12:51
30/06/2020
7:57
30/06/2020
7:59
30/06/2020
7:59

1061/2020

20200902
20200903

30/06/2020
8:01
30/06/2020
8:03

1045/2020

20200904
20200905
20200906

30/06/2020
8:04
30/06/2020
8:05
30/06/2020
8:06

1069/2020

20200907
20200908

30/06/2020
8:07
30/06/2020
8:08

204/2020

20200909

30/06/2020
10:38

1110/2018

1064/2020
146/2020

177/2019

631/2020
1058/2020
2177/2019

458/2020

514/2020
2262/2019

1041/2020

Aprovació convocatòria i bases d'un programa
temporal de TECNIC/A MIG MUSEU I PATRIMONI
Aprovació devolució drets examen aspirantComissió de serveis funcionària.
Aprovació de la pròrroga per la concessió de
llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de
superfície per la instal·lació de bar de la festa major
d’estiu
Contractacions de serveis d’agents cívics per a la
Piscina Municipal.
Aprovació protocols d'actuació en situació
d'emergència.
Autorització espai públic a Font de la Tolega de Les
Brucardes per festa d'acomiadament el 29/06/20.
Decret sobre acceptació recurs promoció activitats
per la salut. Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
2020.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball.
Autorització accés a l'immoble situat al Carrer
Padró 51 per part d'arquitecta per valoració obres i
veïns per retirar petinences personals.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball.
Aprovació i convocatòria i bases procés selectiu
per la creació d'una borsa d'oficial 1a pintor.
Relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu borsa de treball d’oficials 2a
brigada d’obres municipal
Decret de declaració arxiu expedient 204.
Aprovació i convocatòria i bases procés selectiu
per la creació d'una borsa d'oficials primera brigada
municipal.
Decret regidor hisenda de devolució i cobrament
ref. programa d'activitat física per a la gent gran
2018-2019.
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20200892

de 2020.
Sobre convocatòria de sessió de la Comissió
Informativa de Presidència i Serveis Centrals de 1
de juliol de 2020.
Convocatòria de la comissió Informativa de
Promoció del Territori de 1 de juliol de 2020.
Convocatòria de la Junta de Portaveus de 1-7-20.

20200910

30/06/2020
14:53

1012/2020

20200911
20200912

30/06/2020
14:55
30/06/2020
15:38

2134/2019

20200913

30/06/2020
17:20

177/2019

20200914
20200915
20200916

30/06/2020
17:20
01/07/2020
8:19
01/07/2020
8:26

1387/2019

20200917
20200918
20200919

01/07/2020
8:28
02/07/2020
0:12
02/07/2020
9:07

612/2020

20200920
20200921
20200922

02/07/2020
9:09
02/07/2020
11:44
02/07/2020
11:44

1086/2020

20200923
20200924
20200925
20200926
20200927

02/07/2020
11:45
02/07/2020
11:56
02/07/2020
11:57
02/07/2020
12:34
02/07/2020
12:56

912/2020

Decret sobre no producció d'efectes d'una
comunicació prèvia per a espectacles públics o
activitats recreatives de caràcter extraordinari per
a la Festa d'Aniversari de l'Associació Cavalcada
de Reis.
Decret sobre mesures obertura piscines
municipals temporada 2020.
Aprovació convocatòria i bases d'una borsa
d'administratius.
Sobre modificació dels membres que formen la
mesa de contractació i convocatòria de reunió
d’obertura de sobres.
Modificació del titular de parcel·la.

912/2020

Modificació de titular de parcel·la

573/2020

Aprovació incorporació presencial 100% de
treballadora.
Informació prèvia restauració realitat física paratge
del Molinot.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa.

1082/2020
354/2020

1035/2020
1092/2020

374/2020
301/2020

1077/2020
361/2020

Sobre modificació dels membres que formen la
mesa de contractació i convocatòria de reunió
d’obertura de sobres.
Llicència per construcció piscina C/ del Vent, 7
(Pineda de Bages).
Autorització de bestreta de caixa fixa Alcaldia.
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1071/2020

Decret d'actualització de dades de la Comunitat de
regants de la riera riu d'or de Sant Fruitós de Bages
al registre municipal d'entitats i associacions.
Llicència urbanística per a la construcció de dues
noves pistes de pàdel.
Sobre la sol·licitud de la Subvenció dins el
Programa de suport als municipis en l’àmbit del
comerç i de l’artesania, del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda. Catalunya per a desenvolupar el
projecte “Espais de promoció comercial: de locals
buits a punts de recollida”
Sobre correcció d’errades material en el Decret
d’Alcaldia de data 26 de juny de 2020, núm. 20200897.
Aprovació canvi secretari del tribunal oposició
Tècnic/a mig Promoció Econòmica.
Nomenament en comissió de serveis de funcionari.

20200928
20200929
20200930
20200931
20200932
20200933
20200934
20200935

02/07/2020
12:57
02/07/2020
13:23
02/07/2020
14:28
02/07/2020
14:48
02/07/2020
14:49
03/07/2020
9:23
03/07/2020
9:54
03/07/2020
9:57

1073/2020

Denuncies de trànsit relació 20020032.

1098/2020

Sobre aprovació de despesa, reconeixement
d'obligació i ordenació de pagaments.
Ús despatx grups municipals

20200936
20200937
20200938
20200939
20200940

03/07/2020
10:00
03/07/2020
10:07
03/07/2020
10:08
03/07/2020
15:16
03/07/2020
15:18

20200941

385/2020

1373/2019

Liquidació d'interessos de demora Construcciones
Exisa.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 8-720.
Ubicació regidors/es a la sala de plens

580/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1102/2020
257/2020

Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública (parada alimentaria/creperia Festa Major
estiu 2020.
Festa major estiu 2020.

715/2020

Llicència de divisió horitzontal immoble.

1042/2020

Llicència per escomesa d'aigua.

1688/2019

Devolució garantia addicional definitiva.

881/2020

Nomenament
d'urgència
Fi nomenament Eloi Martínez.

03/07/2020
19:48

1107/2020

20200942
20200943
20200944
20200945

03/07/2020
19:51
03/07/2020
19:53
03/07/2020
19:56
05/07/2020
16:28

814/2020

Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública per autorització festa d'aniversari
Associació Cavalcada de Reis.
Alta padró sense dret, ni autorització 2020.

814/2020

Alta padró sense dret, ni autorització 2020.

573/2020

Aprovació treball semi presencial funcionari.

573/2020

20200946

07/07/2020
10:50

904/2019

20200947

07/07/2020
10:51

2366/2019

Aprovació decret noves mesures seguretat
incorporació presencial actualitzades a nova
normalitat.
Denegació de la sol·licitud formulada per l’empresa
Gesport Bages, S.C.P. relativa a la petició
d’indemnització per incompliment del contracte
administratiu. especial de gestió del bar de la
piscina municipal per la temporada 2020.
Inici de procediment d'extinció dels efectes d'una
comunicació d'activitat recreativa (kebab Sant

1096/2020

policia

local.
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1373/2019

07/07/2020
10:52

904/2019

20200949
20200950
20200951

07/07/2020
11:36
07/07/2020
12:20
07/07/2020
14:37

1048/2020
979/2020

Concessió del servei d'ajuda a domicili.

1848/2019

20200952
20200953
20200954
202009551
20200956

07/07/2020
14:39
07/07/2020
14:45
07/07/2020
14:50
08/07/2020
10:40
08/07/2020
11:14

845/2020

20200957
20200958
20200959
20200960
20200961
20200962
20200963
20200964
20200965

08/07/2020
11:29
08/07/2020
12:40
08/07/2020
12:42
08/07/2020
12:53
08/07/2020
13:43
08/07/2020
13:45
08/07/2020
13:48
08/07/2020
14:05
08/07/2020
14:05

61/2020

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
juny de 2020.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per un desplaçament Carretera de Vic, 93.
Decret de devolució per ús del Nexe-Espai de
Cultura a SFH.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública ampliació gual.
Convocatòria de la junta de govern local
extraordinària 9-7-20.
Acceptació de col·laboració amb CCB sobre la
convocatòria extraordinària Projecte Treball i
Formació 2020 SOC.
Decret de devolució ús del Nexe-Espai de Cultura
a MSS.
Sol·licitud aprovació dies de permís per
hospitalització de funcionària.
Fi de nomenament administrativa adscrita a
promoció econòmica.
Llicència urbanística per estesa de línia subterrània
de baixa tensió Carretera Berga 187.
Aprovació convocatòria i bases borsa encarregat
manteniment i enllumenat.
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.

20200966

09/07/2020
12:05

978/2020

55/2019
662/2020
1119/2020
1112/2020

1081/2020
34/2020
2466/2019
922/2020
854/2020
597/2020
938/2020
1680/2019

Aprovació convocatòria i bases borsa de treball
netejador/a.
Llicència parcel·lació Carrer Padró, 10 i Carrer
Padró, 15
Renúncia construcció edifici plurifamiliar de 6
habitatges entre mitgeres C/ Jacint Verdaguer 102104.
Concessió del servei conjunt de Teleassistència i
SAD.

1

Diligència per fer constar que el decret de convocatòria per la Junta Extraordinària del dia 9 de juliol de
2020, no es va enviar el llibre de decrets.
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20200948

Fruitós).
Resolució del recurs de reposició contra la
resolució de la sol·licitud de disminució de cànon i
subministraments associats al funcionament del
bar de la piscina municipal.
Concessió del servei de Teleassistència.

09/07/2020
20:45
09/07/2020
20:51
09/07/2020
20:52

1134/2020

20200970
20200971
20200972
20200973
20200974
20200975
20200976
20200977
20200978
20200979

10/07/2020
9:36
10/07/2020
9:37
10/07/2020
9:39
10/07/2020
9:45
10/07/2020
9:56
10/07/2020
9:58
10/07/2020
9:58
10/07/2020
9:59
10/07/2020
10:01
10/07/2020
10:03

1029/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local de 137-20.
Decret d'autorització celebració 55ª edició
Enramades carrer Nou.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals
(juliol/2020)
Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

1121/2020

Concessió del servei de Teleassistència

1114/2020
1036/2020

Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

684/2020

Segona resolució de recursos de reposició línia 1

2421/2019

Denegació retorn garantia.

122/2020

202009803

10/07/2020
14:57

759/2020

20200981
20200982

10/07/2020
15:02
10/07/2020
15:16

1373/2019

Liquidació del padró d'usuaris del servei de
Teleassistència mes de juny 2020.
Llicència per construcció habitatge unifamiliar aïllat
i piscina a l'Avinguda Sant Sebastià, 49.
No conformitat comunicació primera ocupació C/
del Coll, 2-24 ( Parcela 25 ) Cegolix, S.L.
Aprovacio de despesa, reconeixement d'obligació i
ordenació de pagament corresponent a la relació
O-2020-119.
Sobre estimació i desestimació sol·licituds línia 3
subvencions pla de recuperació econòmica efectes
del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Cartipàs municipal (mandat 2019-2023).

20200983

10/07/2020
17:07

370/2020

1074/2020
82/2020

628/2020
516/2020
1139/2020

553/2020

Convocatòria de la tercera sessió de la Comissió
per a la recuperació social i econòmica del COVID19.
Expedient disciplinari.

2

Diligència per fer constar que el decret de convocatòria per la Junta ordinària del dia 13 de juliol de
2020, contenia un error material.
3

Diligència per fer constar que el decret sobre estimació i desestimació sol·licituds línia 3 subvencions
pla de recuperació econòmica efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, contenia
un error material.
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202009672
20200968
20200969

10/07/2020
17:07

1725/2019

20200985
20200986
20200987
20200988
20200989
20200990
20200991

10/07/2020
17:07
10/07/2020
17:08
10/07/2020
17:08
10/07/2020
17:08
13/07/2020
0:45
13/07/2020
0:45
13/07/2020
8:12

908/2020

20200992
20200993
20200994
20200995

13/07/2020
11:53
13/07/2020
11:54
13/07/2020
11:57
13/07/2020
14:39

927/2020

20200996
20200997

14/07/2020
9:07
14/07/2020
10:05

1144/2020

20200998
20200999
20201000
20201001
20201002
20201003

14/07/2020
15:19
15/07/2020
10:29
15/07/2020
13:56
15/07/2020
14:56
16/07/2020
13:18
16/07/2020
13:19

1153/2020

912/2020

Sol·licitud examen amb correccions de la
convocatòria d'un programa temporal de
TECNIC/A MIG MEDI AMBIENT.
Llicència per construcció piscina C/ Bruc, 12.

501/2017

Sobre la inscripció al registre d’usuaris del servei
de recàrrega de vehicles elèctrics.
Llicència cata per instal.lació escomesa d'aigua C/
Montjuïc, 2.
Modificació titular parcel·la

930/2020

Concessió del servei d'ajuda a domicili.

1137/2020

Concessió del servei de Teleassistència.

1422/2019

Decret justificació 3r període ajuts de concurrència
competitiva del 50% del cost del servei de
menjador escolar, curs 2019-2020.
Llicència per construcció piscina C/ Maurici, 9.

940/2020

902/2020
941/2020
2210/2019

1986/2019

1008/2020
937/2020
897/2020
881/2020
881/2020

Comunicació per reparació coberta, neteja canal i
pintat voladís C/ Monturiol, 5.
Comunicació per reparar façana amb balcons i
baranes C/ Prolongació Sant Genís, 41.
Aprovació 1a factura del contracte menor de
serveis per la direcció facultativa de les obres
contingudes a la Separata 7 de la fase 2 del
projecte d’urb. de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat
de la Serreta Exp.2210/2019
Sobre aprovació d'ajuts d'urgència social.
Indemnitz assistència membres Corporació i
assignació mensual grups municipals (Leg 20192023 juny 2020).
Denuncies de trànsit relació 20021355.
LLicència per construcció piscina C/ Trabucaires,
19.
Llicència d'obres de reforma per instal.lació
ascensor (nova ubicació) a Mas Otzet.
Aprovació convocatòria i bases borsa treballador/a
familiar.
Nomenaments d'urgència policia Local: fi de
nomenament funcionari.
Nomenaments d'urgència policia Local.
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20200984

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
ordinària de 29 de juny de 2020; extraordinària de 9 de juliol de 2020; ordinària de
13 de juliol de 2020 i ordinària de 27 de juliol de 2020. (exp. 1053/2020 1119/2020
1134/2020 1184/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
Informació de les regidories

MOCIONS I PROPOSTES
5.
Moció que presenten els Grups Municipals ERC-AM, JxSF, PSC i GfP per a
la suficiència financera dels ens locals (exp. 1353/2020)
Atès que la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les
quals no estem preparats.
Atès que als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els electes
com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici
de les nostres respectives comunicats locals.
Atès que la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar
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4.

mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en
evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat
de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb
garanties.
Segons la llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol
a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els
ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys
si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.

Atès que la suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis
com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també
l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i
fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més
tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser
de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana
i, en cap cas, a finançar altres administracions.
En aquest context, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4
d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible,
l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar
normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de
caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Ni l’acord ni el posterior
Reial Decret llei no recullen les reivindicacions del municipalisme català: en comptes de
facilitar l’ús dels romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels
ajuntaments, se n’estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec,
a l’Administració General de l’Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a
partir de 2022. Com a contrapartida, s’habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions
d’euros al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació que facin a l’Estat, els
municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els
comportarà, i deixa al marge aquells municipis que no poden fer-ho perquè no tenen
romanents. Es consolida així una realitat de municipis a dues velocitats. Així mateix, en
lloc de flexibilitzar la regla de despesa per a les corporacions locals durant els propers
exercicis, tan sols s’estableix que no se n’exigirà el compliment en l’exercici 2020.
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Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives
per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió
que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments
legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però
també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.

En conseqüència, els grups municipals de ERC-AM, JxSF, PSC i GfP proposen al Ple
de l’Ajuntament de 9 de setembre, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- . Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques
de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a
incorporar les reivindicacions financeres dels ens locals en el tràmit parlamentari per a
la convalidació del Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, “de mesures financeres, de
caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals”, en els termes d’aquesta
moció, i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més
marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als
seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de
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TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.
A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat
al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.

Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.
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)
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
6.
Sobre modificació de crèdits número 17/2020 transferències de crèdit
diferents àrees de despesa. (exp. 1343/2020).
Primer.- Al pressupost inicial municipal per a l’exercici 2020 hi ha consignat els següents
imports que es preveuen no necessaris:

−

62.805,22 € de l’aplicació pressupostària 22.1531.60932 Passera ubicada barri
Rosaleda,
16.900,00 € de l’aplicació pressupostària 15.341.22699 Benet Games,

Aquest exercici no es realitzaran les actuacions esmentades mes amunt i es fa
necessària que es traspassi aquestes consignacions a les següents aplicacions
pressupostàries:
−
−

62.805,22 € a l’aplicació 222.342.63215 Zona esportiva zona verda PI Riu d’or
16.900,00 € a l’aplicació 15.433.48914 Subv nominativa ass d’empresaris
(APAES)

Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor d’Hisenda que s’incorpora al present
expedient.
Tercer.- Vist l’informe emès per 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.
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−

Quart.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa
regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 9)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm.17/2020 de crèdit amb
canvi d’àrea de despesa d’acord amb l’annex que s’adjunta.
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.- 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.

-

-

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

Annex
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Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:

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

A favor: 6 (2 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
En contra: (5 GFP)
Abstenció: -

7.
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(SEGON trimestre 2020), de subministrament d’informació de les entitats locals.
(exp. 1326/2020)
El dia 31 de juliol, 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.

•
•
•

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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De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data
de la seva emissió:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
8.
Modificació de la Comissió per a la recuperació social i econòmica del
COVID19 (*) (exp. 553/2020) (*)
Votació sobre la ratificació de la urgència per incloure la urgència per incloure
l’assumpte a l’ordre del dia:
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Primer. 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.
Segon. El Ple municipal de data 9 de juliol de 2020 va adoptar l’acord sobre modificació
dels membres de la Comissió per a la recuperació social i econòmica dels efectes del
COVID19, en motiu del canvi de l’equip de govern de la Corporació.
Tercer. El Ple municipal de data 20 d’agost de 2020 va prendre possessió del càrrec de
regidora la Sra. Estrella Morales Navarro.
Quart. En 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
ACORD:
PRIMER. Modificar la Comissió per a la recuperació social i econòmica dels efectes del
COVID19, la qual presentarà la composició següent:
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11)

Presidenta: Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa.
Vocals:
- Eulàlia Feliu i Rodriguez, regidora de Sanitat
- Cristina Murcia Caraballo, regidora d’Atenció a les Persones.
- Estrella Morales Navarro, regidora de joventut.
- 1 representant dels grups municipals (ERC, JxSF i PSC)
- 2 representants del grup municipal de GfP
- 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

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
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
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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.

___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No consta
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No consta
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

S.1. Ratificació de Decret d’alcaldia sobre la pròrroga del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per a la
prestació del servei de residència assistida “Residencia municipal d’avis de Sant
Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent, a Sant Fruitós de
Bages, exercici 2021. (exp. 1135/2020)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ACORD EN L’ORDRE DEL DIA

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11)
Fets i consideracions.
1.- En data 23 de juliol de 2020, es va dictar la següent RESOLUCIÓ, Decret número
2020/1030.
“DECRET per aprovar la sol·licitud de la pròrroga del Conveni de
col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Fruitós del Bages per a la prestació del servei de residència assistida
“Residencia municipal d’avis de Sant Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per
a gent gran dependent, a Sant Fruitós de Bages, exercici 2021 (Exp.
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Sentit de l’acord:

1135/2020. Expedients relacionats 1821/2018 i 1873/2019).
Fets i consideracions.
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de desembre de
2018, entre altres acords, va aprovar el “Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per a la
prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.
El conveni es va formalitzar mitjançant la signatura de l’Alcalde, en data
28/06/2019 i del Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Família, en
data 29/06/2019 (exp.1821/2018).
Que el pacte cinquè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest des de
l’1de gener de 2019, fins el 31 de desembre de 2019 i que pot ser prorrogat amb
pròrrogues expresses fins un màxim de 4 exercicis, tal com prescriu l’art. 49. h de
la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’han traslladat
indicacions a aquest Ajuntament sobre la necessitat de procedir a tramitar la
sol·licitud de pròrroga del conveni per al any 2021 al Servei de Recursos Aliens,
amb la tramesa del corresponent acord del Ple.
La sol·licitud de la pròrroga del conveni és una concatenació de la voluntat de
donar continuïtat a la col·laboració de ambdues institucions, per tal d’afavorir
l’aplicació de les polítiques de serveis socials que estableix la llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials.
Es per això, que es proposa sol·licitar la segona pròrroga del Conveni de
col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages
per a la prestació del servei de residència assistida “Residencia municipal d’avis
de Sant Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent, a Sant
Fruitós de Bages per l’any 2021(amb vigència des de l’1 de gener de 2021, fins al
31 de desembre de 2021).
Atès que des del Servei de Recursos aliens del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, se’ns comunica la necessitat de
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2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre de 2019,
va aprovar sol·licitar la primera la pròrroga del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per a la
prestació del servei de residència assistida “Residencia municipal d’avis de Sant
Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent, a Sant Fruitós de
Bages. La pròrroga del Conveni es va formalitzar mitjançant la signatura de
l’Alcalde, en data 14.11.2019 i del Conseller del Departament de Treball, Afers
Socials i Família. en data 20.11.2019 (exp.1873/2019).

disposar de la nostra sol·licitud de pròrroga a la major brevetat possible, es fa
necessari l’emissió de la resolució per Decret d’alcaldia, en virtut del art. 21.1 (k
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Fonaments de dret
1. El conveni entre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament
té naturalesa de conveni de col·laboració interadministrativa i es regeix per les
previsions contingudes als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
catalanes i als articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el termini de vigència del
conveni no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un
termini superior.
2. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies trametrà el conveni i les
seves pròrrogues al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la
Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga del
Conveni.

RESOLC
PRIMER.- Sol·licitar la segona pròrroga del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per a la
prestació del servei de residència assistida “Residencia municipal d’avis de Sant
Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent, a Sant Fruitós de
Bages per l’any 2021.
SEGON.- Autoritzar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació
necessària per al compliment d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar a aquest acord al Servei de Recursos Aliens del
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria.
QUART.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació en la seu electrònica municipal, en
compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vista la
proposta que consta a l’expedient

transparència, accés a la informació i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.
CINQUÉ.- Sotmetre aquesta resolució a consideració del Ple per a la seva
ratificació, donat que és matèria de competència plenària.
SISÉ.- 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 recurs ajustat a
dret.”
2.- Atès que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga
del Conveni i per tant aquesta resolució ha de ser ratificada en sessió plenària.
En conseqüència, atesos els motius exposats, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la Resolució de data 23 de juliol 2020, Decret 2020/1030, transcrita
a la part expositiva
SEGON.- Comunicar a aquest acord al Servei de Recursos Aliens del Departament de
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea d’Intervenció i
Tresoreria.

- 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 recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (11)
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TERCER.- Declarar que:

PRECS I PREGUNTES
9.
Pregunta de GfP en relació a la modificació puntual de planejament “Hostal
Pineda- Can Figueras”.
(exp. 1394/2020)
PREGUNTA AL PLE ORDINARI DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020. SANT FRUITÓS
DE BAGES
EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT “HOSTAL
PINEDA-CAN FIGUERAS”
Exposició
En el darrer Ple ordinari celebrat al mes de juliol ja vàrem realitzar una pregunta sobre
aquest expedient i l’alcaldessa va donar veu al regidor David Uró per a la seva resposta,
En aquell Ple el regidor Uró es va permetre un seguit de retrets i comentaris gens
encertats sobre la tramitació d’aquest expedient i de ben segur que ell deu pensar el
contrari però el temps posa les coses al seu lloc i creiem que s’està demostrant la
incapacitat manifesta de gestionar aquest expedient com cal. En una operació verbal de
maquillatge ens va dir fins a tres vegades que no dèiem la veritat, dues vegades
mentiders, una cop que fèiem mala gestió i encara va afegir que no complíem amb la
nostra paraula.

Al regidor David Uró, però també als altres regidors i a l’alcaldessa, els hi recordem que
al Ple del mes de juny el mateix regidor 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.
Al Ple de juliol, en resposta a la pregunta de Gent fent Poble va dir que tenia una
proposta millor sobre la taula. Doncs si us plau miri-se-la , ensenyi-la i faci alguna cosa
per a poder pensar en la seva aprovació perquè estem ja a mitjans de setembre.
També al juliol, en una pregunta clara, li demanàvem a l’alcaldessa si en una setmana
es veia capaç de convocar un Ple Extraordinari per portar a aprovació aquest punt. I el
regidor Uró va dir clarament que sí. Doncs estem a 9 de setembre. Ara es veu qui no diu
veritats i qui menteix.
Li demanem a l’alcaldessa, quan pensa portar a aprovació aquest expedient de l’Hostal
de Pineda-Can Figueras ?
I si abans es dignarà a fer alguna reunió tècnica, explicativa, com així vàrem fer un
múltiples ocasions des de GfP envers a vostès quan governàvem ?
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Tot això que ens va regalar no ha fet desviar l’atenció de Gent fent Poble cap al què
interessa als ciutadans i en espacial als de Pineda: l’aprovació inicial del Pla urbanístic
que ha de permetre endreçar l’espai de l’Hostal de Pineda.

Grup Municipal Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 4 de setembre de 2020
SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la
sessió del Ple essent les 20:34 hores del dia 9 de setembre de 2020.”

El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : secretària per delegació
Maria José Fernández Trigo, secretària per delegació, en virtut de Decret 2018-0867, de
25 de juliol, publicat al BOPB de 06 d’agost de 2018, secretari, dona fe.
(signatura electrònica)

