JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple
celebrat el dia 15 d’octubre de 2020, és el següent:
“ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES.
Núm. 10/2020
Data: 15/10/2020
Inici: 19:00. Finalització:22:56.
Assistents:

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
del dia esmentat a l’encapçalament, prèvia
(ERC)- 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.

Sra. Àdria Mazcuñán i Claret
Alcaldessa-President
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (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)

Comprovat el quòrum d’assistència,
l’Alcaldessa-Presidenta, declara oberta la
sessió es passa a tractar els assumptes
que figuren a l’ordre del dia.

Absència sense excusar :
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
Secretari:
Santiago González Castellanos, Vicesecretari

ASSUMPTES ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del
Ple: ordinària 9 de setembre 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: extraordinària de 5 d'agost de
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 20/10/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

10. Esmena d'error en la composició de la comissió de
recuperació del COVID-19
11. Constitució de l’Associació de Municipis i Entitats
per l’Energia Pública (AMEP)
12. Creació d’una Comissió per a la redacció del
Reglament sobre nomenclatura dels espais públics
municipals
13. Exercir la iniciativa per a la declaració del municipi
com a àrea amb mercat d’habitatge tens en els
termes establerts a la Llei 11/2020 de 18 de
setembre
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
14. Modificació de nomenament dels membres de la
Comissió redactora del Reglament del servei
residencial d’urgència
PRECS I PREGUNTES
15. Pregunta de GfP en relació a les manifestacions
fetes per regidor David Ruiz al Ple municipal del
mes de setembre envers al fet que els visitants de
Món Sant Benet van a Navarcles i no a Sant Fruitós
de Bages
16. Pregunta de GfP en relació a la contractació
d’agents cívics per les escoles

1375/2020
1407/2020
1477/2020
1514/2020
-

19

1:53:50

1563/2020

19

2:13:51

21

2:24:19

1091/2020

1327/2020

1383/2015
597/2016
1647/2017
553/2020
1594/2020
1579/2020

1581/2020

2305/2019

1647/2020

1647/2020

21

2:24:58

23

2:28:37

34

2:32:50

38

2:46:18

41

2:51:15

65

2:57:20

65

3:00:22

67

3:01:56

78

3:22:50

78

3:32:11
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2020, extraordinària i urgent de 5 d'agost de 2020;
ordinària de 7 de setembre de 2020; ordinària de 14
de setembre de 2020; ordinària de 21 de setembre
de 2020; ordinària de 28 de setembre
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els grups municipals ERC,
JxSF i GFP en resposta a la inhabilitació del
President de la Generalitat Quim Torra
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
6. Dictamen relatiu a l’examen, estudi i informe del
Compte General corresponent a l’exercici 2019
7. Donar compte dels informes de Tresoreria i
Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament establert al
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol. Segon trimestre 2020
8. Donació de compte al Ple i acatament de resolució
judicial (sentencia)
9. Resolució
extrajudicial
per
conveni
interadministratiu entre els Ajuntaments de Manresa
i Sant Fruitós de Bages

17. Pregunta de GfP en relació a l’entrada servei del
1653/2020
Nexe- jove i la seva inauguració.
18. Pregunta de GfP en relació a la modificació Puntual
1653/2020
de “Hostal Pineda – Can Figueras”

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

EXP.

S.1. Modificació dels membres de la Comissió per la
modificació de l’escut municipal.
S. 2. Sobre l’inici del procediment per modificar el Pla
general d’ordenació per a la regulació de les
instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòls no
urbanitzables i urbanitzables, en especial, per a les
actuacions esmentades als articles 34.5.bis, 47.4.d i a
totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48 bis, tots ells
del Decret legislatiu 1/2010.

79

3:38:50

80

3:45:30

PAG. HORA
INICI

2328/2019

68

1577/2020

69

3:04:21

3:10:00

Desenvolupament de la sessió
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcaldessa, regidors/es i, en
el seu cas, el secretari als diferent punts assenyalats a l’acta si es produeix debat o es
dona resposta estan contingudes en el suport digital àudio formant part de l’esmentat
document( d’acord amb l’article 24 del Reglament orgànic municipal (ROM)

S’aprova, per unanimitat dels 12 regidors/regidores presents, l’acta de la sessió
plenària del dia 9 de setembre 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. (exp. 42/2020)

20201004
20201005

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
16/07/2020 1149/2020
18:57
17/07/2020 2116/2019
8:19

20201006

17/07/2020
8:48

Nº

912/2020

RESUM
Sobre aprovació ajuts d'urgència social.
Suspensió de les obres contingudes en el
Projecte de reforma interior d’adequació del local
en planta baixa, situat al C. Eugeni d’Ors, número
25, baixos, com a Comissaria per a la Policia
Local.
Decret per deixar sense efecte les liquidacions
per acceptació d'al·legacions.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 9 de setembre de 2020.
(exp. 1391/2020).

17/07/2020
14:58

922/2020

20201008
20201009
20201010
20201011

18/07/2020
0:34
18/07/2020
0:35
18/07/2020
0:36
20/07/2020
7:58

2451/2019

20201012

20/07/2020
13:21

1041/2020

20201013

20/07/2020
13:29

684/2020

20201014

20/07/2020
13:50

1176/2020

20201015

21/07/2020
14:39

1100/2020

20201016
20201017

21/07/2020
15:05
22/07/2020
13:58

912/2020

20201018
20201019
20201020

23/07/2020
7:54
23/07/2020
7:55
23/07/2020
7:56

1373/2019

20201021

23/07/2020
7:57

976/2020

20201022
20201023
20201024

23/07/2020
8:04
23/07/2020
9:21
23/07/2020
9:23

690/2019

872/2020
1145/2020
2259/2019

1772/2019

795/2020
778/2020

638/2020
190/2020

Llistat definitiu admesos, exclosos, composició
tribunal i data proves borsa de personal
encarregat de manteniment i enllumenat.
Llicència de legalització obres Masoveria de les
Oliveres.
Llicència per instal·lació de piscina C/ Folch i
Torres, 20.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública.
Aprovació llistat admesos/ex, exclosos/es,
composició tribunal i data celebració de les proves
borsa de personal subaltern.
Aprovació llistat admesos/es, exclosos/es,
composició tribunal i data celebració proves borsa
d'Oficials 1a brigada municipal.
Tercera resolució recursos de reposició de la
LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES
DEL COVID-19.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a l’exp.
nº 1176/2020 de relació de factures núm
O/2020/121.
Denegar llicència per moviments de terres al
Carrer de Mura, 10 cantonada Carrer de Rocafort
1-3 PI Crta Berga.
Anul·lació de liquidacions de parcel·les netes
Al·legacions a la resolució provisional
d'atorgament de subvenció en el marc del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024.
Resolució recurs de reposició ús despatx grups
municipals.
Comunicació per pintar façana C/ General Prim,
59.
Incoació ordre execució per adequació parcel.la
degut al deficient estat de conservació Passatge
del Puig, 3 (Brucardes).
Desestiment petició llicència per estesa línia
subterrània de baixa tensió per desplaçament Av.
de Bagà.
Bonificació taxa escombraries domèstiques.
Esmena del Decret número 2020-0494 de data 14
d’abril del 2020 sobre modificació d’error.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei d’atenció domiciliària (servei conjunt
Sad i teleassistència), corresponent al mes de
juny de 2020.

Pàgina 4 de 82
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: 3L2DRLDCQ3JH6TCMWX9PPZ4FS | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 82

20201007

23/07/2020
10:17
23/07/2020
10:22
23/07/2020
13:19
23/07/2020
13:25
23/07/2020
13:27

286/2016

Aprovació compensació deutes i desistiment.

1162/2020

20201030

23/07/2020
13:28

1135/2020

20201031

23/07/2020
13:30

1172/2020

20201032
20201033

23/07/2020
13:31
23/07/2020
17:48

611/2020

20201034
20201035
20201036
20201037

23/07/2020
17:59
23/07/2020
17:59
23/07/2020
18:00
23/07/2020
18:02

1184/2020

20201038
20201039

23/07/2020
18:03
24/07/2020
10:06

1187/2020

20201040
20201041
20201042

24/07/2020
10:08
24/07/2020
12:31
24/07/2020
15:01

310/2020

Modificació de crèdit del pressupost general
15/2020.
Arxiu de procediment i nova incoació de
sancionador per abocament de residus.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 27-7-20.
Incoar ordre exeucució desperfectes façana
habitatge situat al C/ Buenos Aires - entrada C/
Nou, 30.
Aprovar la sol·licitud de la prórroga del Conveni
de col·laboració interadministrativa GeneralitatAjuntament per a la prestació del servei de
residència assistida, exercici 2021.
Incoar ordre execució desprendiments en via
pública a resultes de tempesta Carretera de Vic,
9.
Llicència per reforma i pròrroga per la finalització
de les obres edifici plurifamiliar C/ Monturiol, 6.
Aprovació prestacions econòmiques d'urgència
social- Assumpció de tarifes meritades per usuaris
de la residència d’avis i el centre de dia
municipals any 2019.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 27-7-20.
Aprovant horari de matí Llar d'Infants treballadora
per preparació nou curs escolar.
Aprovació horari de matí a Llar d'Infants
treballadora per preparació nou curs escolar.
Aixecament mesures de protecció i liquidació
ocupació via de l'ordre d'execució de conservació
de Can Sala.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública.
Treballs tècnics d’elaboració del cens de
parcel·les en estat de conservació, condicions de
seguretat i salubritat deficitaris.
Liquidacions TC1, TC2 (1518) IRPF exercicis
2016 i 2017.
Incoar ordre execució desperfectes tempesta
habitatge Carrer Padró, 30.
Aprovació 4a cert. i la factura en relació a
l’execució de les obres de la Separata 7 Fase 2
del Projecte d’Urb. de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta.

1

1826/2019
1184/2020
566/2020

525/2020

573/2020
573/2020
877/2020

764/2020

1173/2020
921/2019

Diligència per fer constar que el decret contenia un error material.
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202010251
20201026
20201027
20201028
20201029

24/07/2020
15:02

1093/2020

484/2020

Indemnització per raó de servei, dietes i despeses
de viatge dels assessors de tribunals de selecció
de personal.
Aprovació treball presencial 100% a la biblioteca
treballadora.
Comunicació per instal.lació plaques
fotovoltàiques coberta empresa C/ Barcelona, 6064.
Nou interessat a l'expedient de restauració realitat
física - període informació pública.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries
juny per abonar nòmina de juliol.
Aixecament de Reparament diverses
assegurances.
Aprovació horari presencial de matí a llar d'infants
per preparació nou curs escolar treballadora.
Aprovació horari presencial de matí Llar d'Infants
treballadora per organització nou curs escolar.
Aprovació ajuts d'urgència social.

20201044
20201045

24/07/2020
15:10
24/07/2020
15:11

573/2020

20201046
20201047
20201048
20201049
20201050
20201051
20201052
20201053
20201054

24/07/2020
15:15
24/07/2020
15:16
24/07/2020
15:21
24/07/2020
15:22
24/07/2020
15:23
27/07/2020
8:19
27/07/2020
8:28
27/07/2020
8:30
27/07/2020
14:05

1077/2020

1150/2020

Atorgament del servei de teleassistència.

1167/2020

Aprovació ajut d'urgència social.

1199/2020

Aprovació de factures, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1199/2020 de relació de factures
núm O/2020/124.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei d’atenció domiciliària (servei conjunt
Sad i teleassistència), corresponent al mes de
juny de 2020.
Aprovació certificació i factura en relació al
contracte menor d'obres per accions del pla de
l'espai verd urbà.
Declarant desistit de recurs de reposició en
reclamació de responsabilitat patrimonial.
Explicació qualificació prova aspirant de borsa
administratius/ves.
Aixecament reparament asseg. vehicles varis.

20201055

27/07/2020
14:15

190/2020

20201056

27/07/2020
14:22

2430/2019

20201057
20201058
20201059
20201060
20201061
20201062

27/07/2020
16:40
28/07/2020
7:46
28/07/2020
7:47
28/07/2020
7:53
28/07/2020
8:03
28/07/2020
12:51

2484/2019

20201063

28/07/2020
13:03

1227/2020

800/2020

1097/2020
1103/2020
573/2020
573/2020

374/2020
1213/2020
1186/2020
1212/2020
577/2020

Aixecament reparament Associació Municipis per
la independència.
Aprovant nomenament interí agent donant
compliment als principis rectors.
Aprovació llista provisional aspirants admesos,
exclosos, tribunal i data celebració proves borsa
tècnics mig d'ocupació.
Denuncies de trànsit relació 20022824.
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20201043

28/07/2020
15:07
28/07/2020
16:35
29/07/2020
14:45
29/07/2020
14:46
29/07/2020
14:46
29/07/2020
14:48
29/07/2020
14:52

1725/2019
1099/2020

Aprovació citació per explicació qualificació prova
procés selectiu TM Medi Ambient per programa.
Aprovacio despesa nòmina mes d'agost 2020.

1219/2020

Aprovació contractació temporal oficial 1a pintor.

1247/2020

Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 3-8-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori de 3-8-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència de 3-8-20.
Aprovació nomenament interí per substitucions
vacances agent treballadora per superació borsa
agents de policia.
1ª modificació Cartipàs municipal de l'alcaldessa
(mandat 2019-2023).
Sol·licitud còpia enunciats processos selectius.

20201071
20201072
20201073
20201074
20201075
20201076

29/07/2020
14:56
29/07/2020
14:57
29/07/2020
14:58
29/07/2020
14:59
29/07/2020
15:00
29/07/2020
16:15

1373/2019

20201077

29/07/2020
16:15

1171/2020

20201078
20201079
20201080

29/07/2020
16:18
29/07/2020
16:18
29/07/2020
16:24

1848/2019

20201081
20201082

29/07/2020
17:00
30/07/2020
12:24

2430/2019

20201083

30/07/2020
12:28

1239/2020

20201084

30/07/2020
16:22

1205/2020

1246/2020
1237/2020
1129/2020

1235/2020
1077/2020
1926/2019
1220/2020
2474/2019

1009/2020
2495/2019

1199/2020

Restabliment de la legalitat urbanística - període
informació pública nou interessat.
Aprovació superació curs formació policial agent i
inici període pràctiques12 mesos al municipi.
Aprovació contractació temporal encarregat
brigada.
Subvencions atorgades de forma directa a les
entitats i associacions del municipi RADIO SANT
FRUITÓS.
Expedient col·lectiu de crèdits incobrables i
tramesa de fallits per referència presentats per
l'ORGT.
Padró llar infants juliol 2020.
Amortització préstecs caixa crèdit. Diputació
Barcelona. Anualitat 2020.
Conveni entre Ajuntament i ADF en la prevenció i
extinció d'incendis i altres actuacions de
conservació del medi ambient.
Contracte menor d'obres per accions del pla de
l'espai verd urbà i voreres espais públics.
Aprovació de factures, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a l’exp nº
1199/2020 de relació de factures núm
O/2020/124.
Aprovació de factures, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a l’exp nº
1239/2020 de relació de factures núm
O/2020/139.
Compareixença a recurs contenciós administratiu
211/2020 (JCA nº 2) (mesures cautelars 54/2020)
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20201064
20201065
20201066
20201067
20201068
20201069
20201070

30/07/2020
16:22

1869/2018

20201086

30/07/2020
18:31

1225/2020

20201087

31/07/2020
12:50

1234/2020

20201088
20201089
20201090
20201091

31/07/2020
16:35
31/07/2020
16:40
31/07/2020
16:41
31/07/2020
16:43

76/2020

20201092
20201093
20201094
20201095

31/07/2020
16:44
31/07/2020
16:46
31/07/2020
16:47
03/08/2020
8:30

386/2017

20201096
20201097
20201098
20201099
20201100

03/08/2020
8:35
03/08/2020
12:39
03/08/2020
14:31
03/08/2020
14:32
03/08/2020
14:33

1094/2020

20201101

03/08/2020
14:34

265/2020

20201102

03/08/2020
14:45

760/2020

20201103

03/08/2020
14:46

912/2020

1230/2020
1240/2020
1242/2020

912/2020
912/2020
122/2020

1238/2020
1253/2020
998/2020
1220/2020

Aprovació convocatòria i bases procés selectiu
per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes
tècnics.
Pròrroga llicència construcció habitatge unifamiliar
aïllat Carretera Santpedor, 45.
Execució contracte neteja parcel·les 2020;
modificació titular.
Execució contracte neteja parcel·les 2020;
modificació titular.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de teleassistència, corresponent al mes
de juliol de 2020.
Aprovació ajuts d'urgència social.
Convocatòria de sessions de ple (1032) Convocatòria del Ple extraordinari de 6-8-20.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària de 5-8-20.
Decret per ús instal·lació educativa ( escola Mons.
Gibert) per trobada AEiG Cau SF.
Aprovació renúncia voluntària nova contractació
temporal treballador com a encarregat de
manteniment brigada municipal.
Aprovació continuació reducció jornada per cura
de menors treballadora com a educadora llar
d'infants.
Estimació i desestimació sol·licituds línia 4
subvencions pla de recuperació econòmica
efectes covid-19 Aj SFB.
Execució contracte neteja parcel·les 2020:
anul·lació liquidacions parcel·les netes 2.
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20201085

Puentes y Calzadas Infraestructuras, SLU VS
AjSFB sobre liquidació per resolució de contracte
obres biblioteca i urbanització.
Programa Complementari de millora de
l'ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla de
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Decret d'actualització de dades al Registre
municipal d'entitats i associacions de l'AMPA
CEIP Monsenyor Gibert.
Restabliments de la legalitat urbanística - Obres
sense disposar de títol habilitant, al carrer del
Solei, 8, de les Brucardes.
Aprovació Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
fàbrica del complex Mon San Benet.
Ordres d'execució d'obres - Adequació estat
habitatge situat al Carrer Major, 17.
Denuncies de trànsit relació 20023375.

03/08/2020
14:48

852/2020

1373/2019

Ordre d'execució ambiental - Abocament
incontrolat al camí de Viladordis (zona dels tres
salts).
Ordre d'execució: estat deficient de la conservació
del terreny Avinguda Brucardes, núm. 35 desestimar al·legacions.
Aprovació convocatòria i bases creació borsa
d'agents policia local per procediment de màxima
urgència.
Llicència d'obra major A.EDI 9 Construcció de 20
habitatges unifamiliars en filera.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent de 5-8-20.
Esmena de la convocatòria de la Junta de Govern
Local extraordinària de 5-8-20.
Anul·lació de la convocatòria del Ple extraordinari
de 6-8-20.
substitució alcaldessa per absència

20201105

03/08/2020
15:11

227/2020

20201106

03/08/2020
19:57

1141/2020

20201107
20201108
20201109
20201110
20201111
20201112
20201113

04/08/2020
15:06
05/08/2020
9:00
05/08/2020
13:01
05/08/2020
13:46
05/08/2020
13:48
05/08/2020
14:01
06/08/2020
12:53

468/2020

1032/2020

Comunicació cessament activitat.

1645/2018

Redacció del Projecte de reurbanització del C/
Padró Fase 2, de l’avantprojecte i del projecte
bàsic per la construcció d’una comissaria de la
Policia Local i Urb. dels Espais Exteriors .
Concessió d'ajudes d'urgència social.

20201114
20201115
20201116
20201117
20201118

06/08/2020
13:10
06/08/2020
13:10
06/08/2020
13:11
06/08/2020
15:08
07/08/2020
8:19

1208/2020

20201119

07/08/2020
8:25

1809/2018

20201120

07/08/2020
8:25

829/2019

20201121
20201122

07/08/2020
13:50
07/08/2020
13:52

1283/2020

1276/2020
1253/2020
1238/2020

1254/2020
1164/2020
319/2020
848/2020

93/2020

Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Concessió d'ajuda social per activitats esportives.
Gestió pagament factura juny Residència Onada
(places públiques)
Cessió de drets de cobrament de prestacions
econòmiques vinculades a Servei de centre de dia
(juny) .
Aprovació última factura (cert.11) del cte. d'obres
contingudes Projecte bàsic i d'execució de Casal
de Joves a la planta semisoterrani del Centre
Cívic Nexe.
Aprovació última factura de la DO contingudes en
el Projecte bàsic i executiu de casal de joves a la
planta semisoterrània del centre cívic Nexe .
Llicència d'espectacle públic i activitat recreativa
de caràcter extraordinari.
Acceptació de donació de material per atenció
domiciliària (SAD).

Pàgina 9 de 82
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: 3L2DRLDCQ3JH6TCMWX9PPZ4FS | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 82

20201104

07/08/2020
13:53

82/2020

20201124
20201125
20201126
20201127
20201128

07/08/2020
21:43
07/08/2020
21:43
11/08/2020
8:30
11/08/2020
8:57
11/08/2020
13:49

1206/2020

20201129
20201130

12/08/2020
14:29
13/08/2020
9:14

1725/2019

20201131
20201132
20201133

13/08/2020
9:23
13/08/2020
10:29
13/08/2020
10:30

119/2020

20201134
20201135
20201136

13/08/2020
10:40
13/08/2020
12:51
13/08/2020
13:10

1298/2020

20201137
20201138
202011393
20201140

13/08/2020
14:26
13/08/2020
14:28
13/08/2020
14:30
13/08/2020
14:32

1282/2020

20201141

13/08/2020
14:32

2304/2019

2
3

1207/2020
1297/2020
814/2020
1266/2020

272/2020

1303/2020
351/2020

2037/2019
1524/2017

912/2020
1183/2020
764/2020

Aprovació del reconeixement d'obligacions i
ordenació del pagament lloguers que ocupen
diferents serveis municipals (2020) agost.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Decret d'autorització de pas per terme municipal
Caminada Navarclina 2020.
Denegació de la inscripció al padró municipal
d’habitants.
Decret per l’aprovació del Conveni de
Col·laboració entre el Dpt. Interior i l'Ajuntament
per a l'adhesió a la xarxa RESCAT
Sol.licitud enunciats procés selectiu TM Medi
Ambient.
Autorització i ordenació del segon pagament del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages i l’empresa Animaset
Media Comunicació SL per a la producció d’un
documental cinematogràfic de Lluís Espinal
Autorització de pagaments a justificar - targetes
transport bus.
Aprovació de factures.
Llicència obra major construcció edifici
assistencial persones discapacitades a l'Av
Girona--Devolució 50% ICIO.
Aixecament reparament factura Foto Isidre.
Declaració responsable d'obertura - Farmàcia
Sant Fruitós.
DIS 2017-8 Restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat (obres ja
executades sense títol habilitant - parcel·la 62 del
polígon 14, Camí de Viladordis).
Denegació Inscripció Padró.
Anul·lació liquidacions per acceptació al·legacions
- Execució contracte neteja parcel·les 2020.
Expedient sancionador per infracció de les
normes sobre tinença d’animals de companyia.
Aprovació de la factura corresponent al 15 % del
cte. menor de serveis per a la elaboració del cens
de parcel·les en estat de conservació, seguretat i
salubritat.
Aprovació de la fra. del 90 % de l’import del cte.
menor de serveis de redacció del projecte

Diligència per fer constar error en peu de signatura
Diligència per fer constar error en títol
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202011232

14/08/2020
11:05
14/08/2020
11:09
14/08/2020
11:09

1311/2020

20201145
20201146
20201147
20201148
20201149

14/08/2020
11:10
14/08/2020
11:11
17/08/2020
10:06
17/08/2020
12:10
17/08/2020
14:18

573/2020

20201150

18/08/2020
9:46

1809/2018

20201151
20201152

18/08/2020
9:47
18/08/2020
14:50

1316/2020

20201153

18/08/2020
15:04

1313/2020

20201154
20201155

19/08/2020
14:53
19/08/2020
14:57

1141/2020

20201156
20201157

20/08/2020
14:42
20/08/2020
15:10

1223/2020

20201158

20/08/2020
15:10

1373/2019

1291/2020
1268/2020

1238/2020

Denegació rectificació dades personal procés
selectiu per compliment de la normativa en la
publicació.
Aprovació incorporació presencial amb teletreball
personal de risc.
Aprovació llistat definitiu aspirants admesos,
exclosos borsa de treball tècnics mig d'Ocupació.
Convocatòria del Ple extraordinari de 20-8-20.

1294/2020

Sobre l'aprovació d'ajuts d'urgència social.

310/2020

Aprovació de despesa i ordenació de pagaments
a l’Agència Tributària en concepte de liquidació
provisional sobre retencions i ingressos d’IRPF de
l’exercici 2019.
Aprovació de l’acta de recepció de les obres
contingudes en el projecte bàsic i d’execució de
Casal de Joves a la planta semisoterrani del
centre cívic Nexe.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local (1059) 2.
Indemnitzacions per assistències als membres de
la Corporació i assignació mensual als grups
municipals. Legislatura 2019-2023 juliol 2020.
Aprovació de factures, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1313/2020 de relació de factures
número O/2020/149.
Aprovació convocatòria i bases BORSA
D'URGÈNCIA AGENTS POLICIA LOCAL.
Diligència per fer constar que en data 29-7-20 es
va signar el decret sobre ubicació dels regidors a
la Sala de Plens, el qual no va ser enviat al llibre
de decrets.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes d'AGOST de 2020.
Programa Complementari de millora de
l'ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla de
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Sobre les mesures organitzatives integrants del
Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en
matèries competència de l’alcaldessa (modificació
2º).

577/2020

1986/2019

1373/2019

1869/2018
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20201142
20201143
20201144

executiu de reforma interior dels vestidors del
pavelló municipal.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local.
Expedient disciplinari de personal.

20/08/2020
15:12

759/2020

20201160

20/08/2020
15:13

760/2020

20201161

21/08/2020
8:44

1224/2020

202011624
20201163
202011645

21/08/2020
9:42
24/08/2020
9:32
24/08/2020
10:18

1318/2020

20201165
20201166

24/08/2020
14:16
24/08/2020
14:20

1343/2017

20201167
202011686
20201169

24/08/2020
15:08
25/08/2020
11:08
26/08/2020
14:57

1984/2019

20201170
20201171
20201172
20201173
202011747
20201175
20201176
20201177

26/08/2020
19:26
27/08/2020
10:03
27/08/2020
12:05
27/08/2020
12:33
28/08/2020
11:12
28/08/2020
11:38
28/08/2020
11:38
28/08/2020
11:39

1373/2019

1329/2020
1317/2020

760/2020

319/2020
448/2020

1319/2020
1334/2020
1223/2020
1141/2020
1346/2020
1349/2020
1348/2020

LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES
DEL COVID-19.
LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES
DEL COVID-19 -Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de juliol (NOMINA
AGOST).
Modificacions de crèdit del pressupost general
16/2020 crèdits ampliables.
Finalització de la relació de treball.
Aprovació de factures, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
relació de factures número O/2020/150.
Convocatòria de la Comissió de Seguiment de la
Residència i Centre de Dia El Lledoner.
Sobre estimació recurs reposició línia 4
subvencions pla de recuperació econòmica
efectes del covid-19 de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
Embargament per deute tributari - Conformitat de
subhasta CAN CABALLE SL finca 9183.
Gestió pagament factures Residència la Onada
(places públiques) 2020.
Sobre l’aprovació de l’addenda del contracte entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Xarxa
Audiovisual Local (XAL) per a la coproducció del
magazine radiofònic “La Central”.
Sobre la substitució de l’alcaldessa per absència
del 29 i 30 d’agost i 5 i 6 de setembre de 2020.
Sobre aprovació d'ajuts d'urgència social.
Contracte temporal fins a cobertura definitiva de la
plaça.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes d'AGOST de 2020.
Aprovació convocatòria i bases BORSA
D'URGÈNCIA AGENTS POLICIA LOCAL.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 3-9-20
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència de 3-9-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori de 3-9-20.

4

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
6
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
7
Diligència per fer constar error en el contingut (última pàgina insertada per error)
5
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20201159

28/08/2020
13:20
28/08/2020
15:18
31/08/2020
8:34

814/2020

Alta padró sense dret, ni autorització 2020.

1355/2020

Convocatòria de la Junta de Portaveus de 3-9-20.

764/2020

20201181

31/08/2020
8:39

2210/2019

20201182

31/08/2020
8:41

921/2019

20201183
20201184
20201185
202011869

01/09/2020
10:45
01/09/2020
10:47
01/09/2020
11:10
01/09/2020
11:23

1291/2020

Aprovació de dues factures corresponents als
treballs de compliment substitutori necessaris per
a que les parcel·les assoleixin les condicions de
l’ordenança.
Aprovació de la segona factura en relació al cte
menor de serveis per la direcció facultativa de les
obres contingudes a la Separata 7 de la fase 2 del
projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de la Serreta
Aprovació de la 5a 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.
Expedient disciplinari de personal.

20201187

01/09/2020
11:25

1356/2020

20201188

01/09/2020
11:26

1788/2019

20201189

01/09/2020
11:28

1337/2020

20201190
20201191

01/09/2020
11:47
01/09/2020
12:23

912/2020

01/09/2020
13:07

1342/2020

1316/2020
912/2020
1986/2019

1408/2019

10

20201192

Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local.
Modificació titular de parcel·la Campanya
manteniment de parcel·les.
Aprovació de la Indemnització pendent per
assistència per assistència a la Junta de
Portaveus, dia 1 juliol 2020.
Sobre l’aprovació de factures, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’exp nº 1356/2020 de relació de
factures núm O/2020/159.
Expedient de contractació per a l'execució de la
fase 1 (Reforma edifici oficines) del projecte
"Intervencions al camp de futbol de Sant Fruitós
de Bages.
Sobre l’aprovació de factures, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’exp nº 1337/2020 de relació de
factures núm O/2020/153.
Modificació titular de parcel·la Campanya
mantenimet de parcel·les.
Fracc i/o ajornaments de deutes tributaris liquidacions nº 2018/3050-4408, arran del proc.
de constrenyiment 2019-1
Sobre l’assumpció de tarifes meritades per
usuaris de la residència d’avis i el centre de dia
municipals.

8

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
10
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcaldessa.
9
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20201178
20201179
202011808

01/09/2020
13:15

553/2020

20201194
20201195
20201196
20201197

02/09/2020
11:47
02/09/2020
13:32
02/09/2020
13:33
02/09/2020
13:34

912/2020

20201198
20201199
20201200
20201201

03/09/2020
12:53
03/09/2020
17:05
03/09/2020
17:05
03/09/2020
17:10

1226/2020

20201202
20201203

03/09/2020
17:11
03/09/2020
18:33

1373/2020

20201204

04/09/2020
8:41

213/2020

20201205
20201206
20201207
20201208

04/09/2020
9:19
04/09/2020
9:22
04/09/2020
9:40
04/09/2020
9:41

1387/2020

20201209
20201210
20201211
20201212

04/09/2020
13:55
04/09/2020
14:16
04/09/2020
14:16
04/09/2020
14:58

1372/2020

1359/2020
1575/2015
530/2018

1373/2019
1375/2020
448/2020

458/2020

1382/2020
1338/2020
1234/2020

1391/2020
1385/2020
1386/2020

Mesures de prevenció en relació al coronavirus
(covid-19) -- Sobre convocatòria de la quarta
sessió de la Comissió per a la recuperació social i
econòmica del COVID-19.
Modificació titular de parcel·la Campanya
mantenimet de parcel·les
Denuncies de trànsit relació 20025008.
Donar compte dels mesuraments del nivell sonor
per a l’avaluació de l’aeròdrom Barcelona-Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
Local de Seguretat a celebrar el proper dia 6
d’octubre de 2020.
Decret d'alta al Registre d'entitats i associacions
de SFB del Col.lectiu LGTBIQ.
Sobre la utilització del despatx del POUM pel grup
municipal de GfP.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 7-9-20.
contracte menor per a la producció i emissió del
magazín diari “La Central” a través de Radio Sant
Fruitós i en streaming.
Nomenament interí PPO AUX ADM .
Autorització accès tècnics a dos habitatges per
valoració actuacions reforç estructural C/ Padró,
51 - Expedient declaració ruïna.
Fraccionaments i/o ajornaments de deutes
tributaris (2121) - a liquidació núm.
2019/0000004035, en concepte de llicència
d'obres (VI-GIN-COST 2500 CENTRE DE
NEGOCIS EMPRESARIALS, SL)
Compactació jornada laboral per conciliació
familiar.
Contractació substitució temporal baixa IT
subaltern - Pla del Puig.
Contractació substitució temporal baixa IT
subaltern.
Nous interessats expedient obres sense disposar
de títol habilitant, al carrer del Solei, 8, de les
Brucardes.
Substitució temporal de vehicle adscrit a llicència
d'auto-taxi (llicència número 1).
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 99-20.
Intal·lació parada actes diada 11 setembre.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública MARXA DE TORXES.
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20201193

04/09/2020
14:58
07/09/2020
8:02

1393/2020

Denúncies de trànsit relació 20025800.

1422/2019

20201215
20201216
20201217
20201218
20201219
20201220
20201221
20201222
20201223

08/09/2020
10:10
08/09/2020
10:12
08/09/2020
10:13
08/09/2020
10:14
08/09/2020
15:07
08/09/2020
15:09
09/09/2020
12:41
09/09/2020
12:43
09/09/2020
12:44

1372/2019

Decret de justificació 4rt període Ajuts de
concurrència competitiva del 50% del cost del
servei de menjador escolar, curs 2019-2020 -Actualització orgànics.

122/2020

Liquidació servei de teleassitència mes d'Agost

190/2020

Liquidació del servei conjunt d'atenció domiciliària
(Sad+Teleassitència) mes d'agost.
Liquidació ( Servei Conjunt d'Atenció domiciliària
Sad+ Teleassistència) mes de juliol.
Deixar sense efectes les liquidacions de
parcel·les netes 3
Decret finalització relació laboral treballador per
incorporació titular de la plaça.
Fixació horari regidora.

20201224
20201225

09/09/2020
12:51
09/09/2020
14:07

760/2020

20201226
20201227
20201228

09/09/2020
14:36
10/09/2020
9:33
10/09/2020
9:53

1407/2020

20201229
20201230

10/09/2020
9:56
10/09/2020
9:58

573/2020

20201231

10/09/2020
18:40

560/2019

20201232

14/09/2020
13:45

82/2020

190/2020
912/2020
1219/2020
1395/2020
1373/2019
759/2020

1411/2020

912/2020
573/2020

1383/2020

Sobre ús oficina del POUM com a despatx GM
GfP dilluns
Estimació i desestimació parcial subvenció
(tercera estimació)- línia 3 del Pla de recuperació
econòmica efectes COVID 19.
Reconeixement condició despesa elegible LÍNIA 4
Pla de recuperació econòmica efectes COVID 19.
Sobre l’aprovació de factures, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments, de
l’expedient nº 1411/2020 de relació de factures
núm O/2020/160.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local ordinària de 14 de setembre de 2020.
Anul·lació de liquidacions per acceptació
d'al·legacions per error empresa.
Aprovació finalització teletreball i incorporació
presencial a tot el personal inclosos dijous tarda
efectes 14.09.2020.
Aprovació incorporació presencial sala 3 nexe
treballadora.
Aprovació sessions coaching pel cos d'agents de
la Policia Local per millorar rendiment i
productivitat.
Subvenció Nominativa Curtmetratge "Nunca te
dejé sola" : reintegrament quantitats no
justificades conveni de col·laboració amb
MAMMUT FILMS.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
set.2020
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20201213
20201214

14/09/2020
13:54

1419/2020

1340/2020

Alegaciones en sede de la reclamación
económico-administrativa presentada ante el
TEAR de Illes Balers por Subministres Energètics
Independents SL contra certificación de
adjudicación de finca al Ayuntamiento en
procedimiento de subhasta.
Indemnitzacions per assistències als membres de
la Corporació i assignació mensual als grups
municipals. Legislatura 2019-2023 -- Agost 2020.
Concessió d’ajuts i subvencions a famílies per
l’adquisició de llibres i material escolar.
Concessió del servei d'atenció domiciliària.

20201234

14/09/2020
14:22

1986/2019

20201235
20201236
20201237
20201238
20201239
20201240
20201241
20201242
20201243
20201244
20201245

15/09/2020
8:58
15/09/2020
8:59
15/09/2020
9:01
15/09/2020
9:05
15/09/2020
9:06
15/09/2020
9:07
15/09/2020
9:13
15/09/2020
11:20
15/09/2020
11:25
15/09/2020
11:27
15/09/2020
11:28

1280/2020

1388/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1410/2020
1401/2020

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

1421/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1320/2020

Concessió del servei de teleassistència.

417/2020

Comunicació per realització sòcol interior façana
C/ Balmes, 77.
Aprovació d'atorgament d'enunciats processos
selectius tècnics mig Ocupació a aspirant.
Comunicació d'obres per reformar mobiliari de
cuina C/ Eugeni d'Ors, 25 3r 2a.
Comunicació per instal.lació de plaques
fotovoltàiques a la coberta d'habitatge per
autoconsum C/ Joan XXIII, 49.
Comunicació de rasa per instal.lació de contador
gas exterior a C/ Montpeità, 34.
Comunicació per canvi de mobles cuina i rajoles a
paret i terra a C/ Joan XXIII, 5 2n 2a.
Comunicació per substitució de sanitaris i rajoles
a bany a C/ Lluís Castells, 25.
Aprovació de primera ocupació de Carrer Padró,
98.
Comunicació per canvi rajoles a entrada de
garatge C/ Major, 26.
Comunicació per reparar goteres de teulada C/
Nou, 19.
Llicència per tala d'arbres a C/ Rosers, 3.

20201246
20201247
20201248
20201249
20201250
20201251
20201252
20201253
20201254

15/09/2020
11:30
15/09/2020
11:33
15/09/2020
14:00
15/09/2020
15:00
15/09/2020
15:01
15/09/2020
15:03
15/09/2020
15:03
15/09/2020
18:48
15/09/2020
18:54

1060/2020

1453/2020
481/2020
409/2020

1089/2020
1132/2020
1126/2020
1039/2020
1105/2020
1127/2020
832/2020
1440/2020

Comunicació per pintat de açana C/ Eugeni d'Ors,
27.
Incoació d'expedient de restabliment de la legalitat
urbanística a Avinguda del Doctor Fleming, 6.
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20201233

20201255
20201256

15/09/2020 1131/2020
18:55
15/09/2020 1146/2020
18:59

20201257
20201258
20201259
20201260
20201261

15/09/2020
19:00
15/09/2020
19:00
15/09/2020
19:01
15/09/2020
19:03
15/09/2020
19:08

1160/2020
1370/2020
1439/2020
517/2020
1418/2020

Comunicació per canviar terra de terrassa a C/
Eugeni d'ors, 22 3r 2a.
Comunicació per rehabilitació de teulada i
muntatge bastida a C/ Santmartí, 1 cantonada
Crta de Vic, 60.
Comunicació per repassar rajoles del terrat a C/
Jacint Verdaguer, 72 2n.
Comunicació d'instal.lació d'aire condicionat
Carretera de Vic, 50 baixos.
Denúncies de trànsit - Relacio WTP 20026763.
Comunicació d'obres per canviar replà d'entrada a
habitatge C/ Nou, 19.
Concessió de Targeta d'Armes de Categoria 4a.

11

20201262
20201263

16/09/2020 1279/2020
9:35
16/09/2020 1433/2020
9:36

Compareixença a procediment penal per danys a
béns municipals.
Sanció de trànsit -relació 20025396.

16/09/2020 458/2020
14:09
17/09/2020 1458/2020
9:33

65/2019

Autorització per inspecció per mesures
estructurals d'habitatge situat al Carrer Padró, 51.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
setembre de 2020.
Llicència per estesa de línia subterrània de baixa
tensió per ampliació de potència a C/ de la Vilella
de Claret.
Accés a la informació per part de regidor.

1475/2020

Incoació d'expedient disciplinari a funcionari.

1477/2020

Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local ordinària de 21-9-20.
Aprovació de citació per explicació de qualificació
a prova "borsa tècnics mig d'ocupació".
Aprovació de les indemnitzacions per la
participació en els tribunals de processos
selectius.
Recurs de reposició a resolució de la Gerència
Regional de Cadastre sobre titularitat de finca.
Recurs de reposició a resolució de la gerència
regional de cadastre sobre titularitat de finca.
Deixar sense efecte les liquidacions de parcel·les
netes 4

20201264
20201265
13

20201266

17/09/2020 903/2020
10:00

20201267
20201268
20201269
20201270
20201271

17/09/2020
12:02
17/09/2020
13:18
17/09/2020
13:22
18/09/2020
8:29
18/09/2020
8:44

20201272
20201273
20201274

18/09/2020 1887/2019
14:38
18/09/2020 1887/2019
14:39
18/09/2020 912/2020
15:43

577/2020
1093/2020

11

Diligència per fer constar error en peu de signatura.
Diligència per fer constar error en peu de signatura.
13
Diligència per fer constar error en peu de signatura
12
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12

20201275
20201276

18/09/2020 912/2020
15:45
18/09/2020 1242/2020
16:51

20201277
20201278

19/09/2020 1404/2020
23:30
20/09/2020 1682/2019
21:49

Deixar sense efectes les liquidacions tributaries
per acceptació d'al·legacions.
Aprovació de llistat provisional d'aspirants
admesos/es, exclosos/es, composició del tribunal
i data celebració de les proves procés selectiu
creació borsa d'arquitectes tècnics.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Contractació rellevista FX Clusellas.

20201279

20/09/2020 2302/2019
21:50

20201280

21/09/2020 2302/2019
8:00

20201281

21/09/2020 1230/2020
12:04

20201282

21/09/2020 1434/2020
12:52

20201283

21/09/2020 146/2020
12:58

20201284

21/09/2020 1291/2020
14:19

20201285

21/09/2020 909/2018
14:20

20201286
20201287

21/09/2020 436/2020
14:21
21/09/2020 1335/2020
14:22

20201288
20201289

21/09/2020 760/2020
16:49
21/09/2020 952/2018
17:00

15

20201290
20201291

14
15

22/09/2020 1469/2020
13:07
22/09/2020 1487/2020
15:41

Aprovació de la factura corresponent al
subministrament dels equips de so (lot núm. 2) del
mobiliari casal de joves Nexe.
Aprovació de la factura corresponent a
l’adjudicació del lot núm. 1 pintura i retolació del
Casal de joves Nexe
Aclariment de terminis d'execució de treballs en
ordre d'execució d'adequació d'estat habitatge
situat al Carrer Major, 17.
Actualització de dades del Consell Pastoral de la
parròquia de SFB al Registre municipal d'entitats i
associacions.
Aprovació llistat provisional aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves procés selectiu tècnic/a mig de museu i
patrimoni.
Aprovació tancament tràmit de diligències prèvies
amb caràcter informació reservada sobre
expedient disciplinari TIP 1026.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte per l’adquisició d’un vehicle pels
esdeveniments turístics i culturals.
Aprovació reclamació prèvia via jurisdiccional
INSS.
Imposició i ordenació de Quotes Urbanístiques del
projecte d’urbanització del pla parcial de la
carretera de Berga II.
Estimació de recursos, sisena estimació- LÍNIA 4.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de
les obres d’asfaltament i millora de diversos
àmbits del municipi de Sant Fruitós de Bages.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Aprovació acord treballadora en pràctiques com a
animadora juvenil al Nexe.

Diligència per fer constar error en peu de signatura
Diligència per fer esmenar manca de signatura del secretari
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14

20201292
20201293

22/09/2020 151/2020
15:42
22/09/2020 354/2020
15:47

20201294

23/09/2020 1409/2020
8:48

Aprovació Instal·lació solar fotovoltaica
d'autoconsum a l'Hotel Món San Benet.
Adjudicació del contracte d'obres de reasfaltament
de carrers i senyalització viària horitzontal al
polígon industrial Sant Isidre.
Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.

Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP sobre diversos decrets dictats en
aquells expedients al quals fan referència.
Per part de la Sra. alcaldessa i dels regidor/a responsable de l’àrea de govern es respon
a les qüestiones plantejades pel Sr. Batanés.
El Ple es dona per assabentat dels decrets compresos en la relació transcrita.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
extraordinària de 5 d'agost de 2020, extraordinària i urgent de 5 d'agost de 2020;
ordinària de 7 de setembre de 2020; ordinària de 14 de setembre de 2020; ordinària
de 21 de setembre de 2020; ordinària de 28 de setembre (exp. 1253/2020;
1276/2020; 1375/2020; 1407/2020; 1477/2020; 1514/2020.)
Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP sobre diversos acords aprovats per
la Junta de Govern Local en aquells expedients al quals fan referencia.
Per part de la Sra. alcaldessa i dels regidor/a responsable de l’àrea de govern es respon
a les qüestiones plantejades pel Sr. Batanés.

4. Informació de les regidories.
Intervenció de regidors/es i alcaldessa informant sobre assumptes les seves
respectives àrees de govern.
Intervenció del Sr. Batanés sobre queixa i advertiment d’incompliment de l’article 23 a)
del ROM.
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els grups municipals ERC, JxSF i GFP en resposta a la
inhabilitació del President de la Generalitat Quim Torra (exp. 1563/2020).
El Sr. Echarri dona lectura a la moció.
“Primer: En data 8 d’octubre de 2020 es va celebrar Junta de Portaveus Municipals, en
la qual es va acordar aprovar la moció de transacció presentada conjuntament per ERCAM, JxSF, i GfP amb el text següent:
“Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de
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El Ple es dona per assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
en la sessions esmentades.

la Generalitat de Catalunya.
Sant Fruitós de Bages, 6 d’octubre de 2020
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages rebutja de forma rotunda i contundent la decisió
del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr.
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres
vots i després d’investidures fallides.
Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages volem MANIFESTAR
que:
1. El nostre suport a la persona del Molt Honorable President Sr. Quim Torra i Pla.
2. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest
ordre social.

4. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i
s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat
per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
5. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a
l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici
dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia
que respecti la separació de poders.
6. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president
de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan
emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat,
com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat
cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de
la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels
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3. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.

exiliats i el dret d’autodeterminació.
7. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem
créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la
nostra màxima prioritat serà preservar-la.
8. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el
suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de
novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està
emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
9. Que es doni coneixement d’aquesta moció al president del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Molt Honorable Quim Torra i Pla i a
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).
No obstant, el Ple decidirà”
Intervencions de la Sra. alcaldessa i dels grups municipals.
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la moció és aprovada amb el vots a favor de 10 dels regidors/es
presents (Gfp 5, ERC 3, JxSF 2) i 2 abstencions (PSC 2) .

6. Dictamen relatiu a l’examen, estudi i informe del Compte General corresponent
a l’exercici 2019 (exp. 1091/2020).
La Sra. Alcaldessa informa que aquest punt es retira de l’ordre del dia.
7. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Segon
trimestre 2020 (exp. 1327/2020).
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.
Segon trimestre 2020

Nombre

Import

%
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

578

1.406.561,33 €

98,64 %

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre

15
593

19.384,12 €
1.425.945,45 €

1,36 %
100,00%
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el

Pagaments realitzats durant
trimestre dins el termini legal

Intervenció del Sr. Uró.
Intervenció del Sr. Racero
El Ple es dona per assabentat.
8. Donació de compte al Ple i acatament de resolució judicial (sentencia) núm.
542/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en RCA número 414/2015.
(exp. 1383/2015)

Per acord de Ple de 18 de maig de 2015 es va procedir a manifestar la “total
disconformitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el criteri de la Comissió
de Delimitació Territorial quant a la línia de terme que discorre entre les Fites 1 i 2” i
s’anunciava que si aquest criteri era traslladat a la resolució que determini la delimitació
es procediria a exercir el corresponent recurs contenciós administratiu.
El Ple, en data 12 de novembre de 2015, va acordar presentar recurs contenciós
administratiu contra la resolució GRI/2274/2015, de 6 d’octubre, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 542 de 26 de juny de
2019 (annex I) per la qual:
-

es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

-

imposa al recorrent el pagament de les costes judicials, amb el límit de 2.000 €

Tercer.- Per decret d’alcaldia 2019-1364, de 24 de setembre, es va resoldre interposar
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Primer.- En data 19 d’octubre de 2015 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6978 la resolució GRI/2274/2015, de 6 d’octubre, relativa a la
delimitació, en el tram en desacord, entre els termes municipals de Manresa i de Sant
Fruitós de Bages.

recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentència anterior, el qual va
resoldre la inadmissió a tràmit mitjançant providència de 22 de juliol de 2020 (annex 2),
contra la qual no hi cap recurs i per tant la sentència de 26 de juny de 2019 esdevé
ferma.
La providència, a més, imposa les costes processals de la interposició del recurs de
cassació a l’Ajuntament de Sant Fruitós amb un màxim de 1.000 € més IVA, si procedeix.
Quart.- Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola regulen el dret a la tutela
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentencies i altres resolucions fermes dels
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt.
Cinquè.- L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i específicament
en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les sentencies en
la forma i termes que aquestes continguin.
Sisè.- En virtut de les competències que l’article 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix al Ple,
ACORDS:

Segon. Comunicar la present resolució a l’àrea de Planejament i Territori i a l’àrea
d’Hisenda (intervenció – tresoreria) pel seu coneixement i efectes.
Tercer. Comunicar la present resolució a la secció cinquena de la sala contenciós
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant la tramesa de
certificat.
Quart. Notificar la present resolució als procuradors dels Tribunals Sr. Àngel Joaniquet
Tamburini i Sr. Argimiro Vázquez Guillem pel seu coneixement i efectes.
Cinquè. Declarar que:
-

L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap recurs
administratiu o jurisdiccional.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa.
Intervenció del Sr. Batanés
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Primer. Acatar en els seus termes la sentencia número 542/2019 de 26 de juny dictada
pels magistrats de la secció cinquena de la sala contenciós administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en recurs contenciós administratiu número 414/2015
interposat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages contra la resolució del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,
GRI/2274/2015, de 6 d’octubre, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre
els termes municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages.

VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents.
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Documents annexos a l’acord: Annex 1: Sentència 542/2019, de 26 de juny. Annex 2:
providència de 22 de juliol de 2020.
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Annex 2: providència de 22 de juliol de 2020.
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9. Resolució extrajudicial per conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de

Manresa i Sant Fruitós de Bages. (RCA 239/2016 JCA núm. 9 de Barcelona i
429/2017 de la Secció 3a de la Sala del contenciós administratiu del TSJC). (exp.
597/2016-1647/2017)
Primer. Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 29 de juny de
2016, i per Decret d’Alcaldia número 2017-1537 de 28 de desembre de 2017, es va
acordar i resoldre, respectivament, la presentació dels següents recursos contenciosos
administratius:
a) Envers l’acord del ple de l’Ajuntament de Manresa, de 19 de febrer de 2015,
relatiu a l’expedient GES CVN/3-2014 “Modificat de l’addenda, annex 1, del
Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc tecnològic del Bages”. L’annex
modificat forma part d’un conveni urbanístic subscrit el 13 de juny de 2005 entre
l’Ajuntament de Manresa i la mercantil Projectes Territorials del Bages S.A.,
conveni el qual es troba en l’origen del polígon industrial denominat Parc
tecnològic del Bages.
L’esmentat recurs va quedar presentat en data 1 de juliol de 2016, assignant-se
per torn al
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona,
corresponent-li el número 239/2016 de procediment.
I derivat de l’anterior, en tant en quant ho recollia:

L’esmentat recurs va quedar presentat en data 28 de desembre de 2017,
assignant-se el seu coneixement a la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, corresponent-li el
número 429/2017 de procediment.
Segon. És voluntat dels Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa subscriure un
acord que s’ha estimat satisfactori per l’interès públic municipal d’ambdues parts, en els
termes que es recullen a la minuta de conveni que s’annexa al present, prèviament
consensuada amb l’Ajuntament de Manresa.
Tercer. Com a conseqüència de l’anterior, i fruit dels pactes expressos que es recullen
a l’acord a signar pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, aquest darrer
considera reconegudes les principals pretensions contingudes als recursos
contenciosos administratius de referència suara relacionats i, per tant, entén que es
recondueix la situació que havia motivat la seva presentació, pel que, en el moment que
quedi signat el conveni de referència, es compromet a desistir dels esmentats
procediments judicials en tràmit.
Per tot l’exposat el Ple adopta els següents
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b) Envers l’Ajuntament de Manresa, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central per
l’acord d’aquesta darrera de 6 de juny de 2017 i la resolució del director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de 26 de setembre de 2017, pels quals,
respectivament, s’aprova definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal
de Manresa i es dona conformitat al seu text refós, publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 26 d’octubre de 2017.

ACORDS:
Primer. Aprovar la minuta de conveni interadministratiu a subscriure entre els
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages en els termes que s’annexa al present
acord.
Segon. Procedir a desistir dels recursos contenciosos administratius seguits a la Secció
Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb número de procediment 429/2017 i al Jutjat Contenciós administratiu
número 9 de Barcelona amb número de procediment 239/2016, respectivament,
condicionat a la prèvia signatura per ambdós Ajuntaments del conveni interadministratiu
annex que ho justifica.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Manresa, als efectes de consensuar
una data per a la signatura del conveni que s’aprova, i comunicar-ho a l’equip instructor
de Planejament Urbanístic i Territori pel seu coneixement i efectes.

-

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.

Intervenció del Sr. Uró
Intervenció dels Sr. Batanés
Intervenció del Sr. Uró.
Intervenció Batanés
Intervenció Sra. Alcaldessa
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidor/es
presents.
- Document annex a l’acord (text del conveni) ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
****, a *** de **** de 2020.
REUNITS
D’una banda, la Sra Àdria Mazcuñán i Claret, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.
I de l’altra, el Sr Marc Aloy i Guàrdia, alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa.

Pàgina 36 de 82
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: 3L2DRLDCQ3JH6TCMWX9PPZ4FS | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 82

Quart. Declarar que:

Les persones compareixents es troben expressament facultades pel present atorgament
en virtut de sengles acords dels òrgans de govern competents dels seus respectius
Ajuntaments, segons certificació emesa pels respectius Secretaris municipals que
s’incorporen a la present.
EXPOSEN
Primer. Que en data 1 de juliol de 2016 i 28 de desembre de 2017, respectivament,
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar sengles recursos contenciosos
administratius contra l’Ajuntament de Manresa:
a) Número 239/2016 seguit al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona, envers l’acord del ple de l’Ajuntament de Manresa, de 19 de febrer
de 2015, relatiu a l’expedient GES CVN/3-2014 “Modificat de l’addenda, annex
1, del Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc tecnològic del Bages”.
L’annex modificat forma part d’un conveni urbanístic subscrit el 13 de juny de
2005 entre l’Ajuntament de Manresa i la mercantil Projectes Territorials del
Bages S.A., conveni el qual es troba en l’origen del polígon industrial denominat
Parc tecnològic del Bages.

b) Número 429/2017 seguit a la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya presentat envers
l’Ajuntament de Manresa, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, contra
l’acord d’aquesta darrera de 6 de juny de 2017 i la resolució del director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de 26 de setembre de 2017, pels quals,
respectivament, s’aprova definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal
de Manresa i es dona conformitat al seu text refós, publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 26 d’octubre de 2017.
Segon. Els principals motius d’impugnació de l’acte i disposició general (en tant recull el
primer) anteriors de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages continguts als documents
judicials integrants dels procediments de referència es poden concretar, de forma
sintètica, en els següents:
1a. L’addenda del conveni de referència tenia per objecte i contingut principal
preconfigurar substantivament la modificació del règim urbanístic del sector del Parc
Tecnològic.
2a. Absència d’interès públic en la modificació.
3a. La modificació del conveni no havia permès la participació de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages.
4a. El conveni havia causat indefensió material a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
5a. Qüestions formals de procediment.
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I derivat de l’anterior, en tant en quant ho recollia:

Tercer. Que en data 12 de març de 2020 la Junta General del Consorci Urbanístic
l’Agulla, integrat pels dos Ajuntaments aquí representats, va aprovar inicialment la
modificació del Pla Parcial de delimitació (PPD) del sector del Parc Tecnològic.
Quart.
Que l’Ajuntament de Manresa, representat pel seu Alcalde, reconeix
expressament i pren els següents compromisos al present acte:
1r. Que l’ordenació detallada del sector del Parc Tecnològic serà la que està
establerta a l’aprovació inicial de la modificació del PPD feta per la Junta General del
Consorci Urbanístic l’Agulla en data 12 de març de 2020, sens perjudici del que resulti
dels informes sectorials i de l’aprovació definitiva del mateix.
2n. Que l’administració actuant en el sector esmentat és el Consorci Urbanístic
l’Agulla i que els aprofitaments que es puguin obtenir en la modificació de la
reparcel·lació seran adquirits per l’esmentat Consorci, si bé els aprofitaments obtinguts
abans d’aquest moment restaran al patrimoni de l’Ajuntament de Manresa o dels tercers
als quals aquest ho hagi transmès.
Cinquè. Que, fruit dels anteriors reconeixements expressos, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages considera reconegudes les principals pretensions contingudes a
sengles recursos contenciosos administratius de referència suara relacionades i, en
conseqüència, entén que es recondueix la situació que havia motivat la presentació
d’aquells.

Per altra banda, les qüestions formals de procediment en la tramitació de la modificació
del conveni s’entén també que queden ara mancades de fonament, fruit de la solució de
fons amb la que es recondueix la situació amb l’aprovació de la modificació del pla
parcial específic regulador del sector efectuada pel Consorci que integren els dos
Ajuntaments implicats.
Sisè. Com a conseqüència dels pactes efectuats al present, l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages es compromet a desistir dels procediments contenciosos-administratius que
se segueixen a la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el
número 429/2017 i al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona amb el
número 239/2016, respectivament.
I en prova de conformitat, les persones compareixents signen el present document al
lloc i data indicats a l’encapçalament, en duplicat exemplar.
Àdria Mazcuñán i Claret
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

Marc Aloy i Guàrdia
Alcalde de Manresa

10. Esmena d'error en la composició de la comissió de recuperació del COVID19
(exp. 553/2020).
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En aquest sentit, la situació anterior de constatació de concurrència d’interès públic,
manca de participació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en l’ordenació
urbanística del sector i conseqüent indefensió del mateix en el procediment, s’entén que
queda revertida amb l’aprovació (fins al moment actual inicial) de la modificació del PPD
del sector per part de la Junta General d’un Consorci del que ell en forma part.

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, amb motiu del canvi de l’equip de govern de la Corporació.
Tercer. Amb motiu de la pressa de possessió de la regidora Sra. Estrella Morales
Navarro de data 20 d’agost de 2020, el Ple municipal va modificar novament la
composició dels membres de la Comissió mitjançant acord de Ple de 9 de setembre de
2020.
Quart. Entre els components de la Comissió, des de la seva creació, es troba un
representat del CAP de Sant Fruitós de Bages, el qual, per error, s’ha omès en les dues
últimes modificacions.
Cinquè. 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, i en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
ACORD:
PRIMER. Esmenar l’error en la composició de la Comissió per a la recuperació social i
econòmica de la COVID-19 en els acords de Ple de 9 de juliol de 2020 i de 9 de setembre
de 2020, de manera que allà on diu:

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”
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“Presidenta: Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa.

Ha de dir:
“Presidenta: Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa.

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
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.

Intervenció del Sra. Alcaldessa
Intervenció dels Sr. Batanés
Intervenció del Sr. Echarri.
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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 del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. (Sr.
Uró)
- 1 representant del grup municipal de Junts per Sant Fruitós.(Sr. Echarri)
- 1 representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.(Sr.
Ruiz)
- 2 representants del grup municipal de Gent fent Poble.(Sra. Cruz i Sra. Clarrella)
- El secretari municipal.
- La interventora municipal.
- La treballadora social.(equip instructor 23)
- La 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.
- 1 representant del CAP de Sant Fruitós de Bages.
El cap de la Policia Local.
- 1 administratiu/va que actuï com a secretari de la comissió”

Intervenció Sra. Murcia
Intervenció Sra. Alcaldessa
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents.
11. Constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública
(AMEP) (exp. 1594/2020).
La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és
l’argument suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització
de l’economia; el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i
per a la salut de les persones molt elevats.
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a
l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la
petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i
properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de
combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la
transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a
desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva.

Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés.
Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han
de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies
renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i
comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt
especialment en relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model
actual per finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats
i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació
a la producció d’energia, és molt necessari afrontar canvis estructurals en la regulació
de les xarxes elèctriques, i que l’administració pública pugui participar en les activitat de
transport d’energia i operació de tot el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis
es refereix, s’han d’adoptar mesures que afavoreixin i permetin la municipalització de
les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa en altres països d’Europa.
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local s’ha
queixat sovint de la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies
administracions locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que
ocasionen interrupcions del subministrament.
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Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu.
Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant
aquesta normativa, que es afectarà molt directament.

En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol i la seva addenda, signat per
una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Energia Pública, que té per objecte regular el marc de
col·laboració entre els ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i promoure la
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica,
així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i
desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i
sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda al present informe.
El resultat del treball dels serveis tècnics dels ajuntaments abans esmentats, en relació
als compromisos adoptats, s’ha concretat en una proposta d’Estatuts de l’Associació de
Municipis i Entitats per l’Energia Pública, que vol ser constituïda al llarg de l’any 2020.
Al municipi de Sant Fruitós de Bages el compromís de la lluita contra l’emergència
climàtica i l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una
necessitat ineludible. És d’interès municipal participar en la constitució de l’Associació
de Municipis i Entitats per l’Energia Pública ja que pot esdevenir una eina clau per
defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la
nova normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella
relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia renovable.

Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic,
territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast
dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i infraestructures
de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen una importància vital per la ciutat
real, com és el cas de la producció, distribució i comercialització de l’energia elèctrica.
En aquest escenari, els municipis tenen eines per fer política en una escala superior i
amb nous models de governança: mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i
xarxes de municipis. Nous models basats en la cooperació institucional, xarxes que
permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i experiències, promoure
relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament amb
administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a
l’abast, etc.
L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals,
creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que
localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la
transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i
crear una xarxa de contactes dels que també es poden generar sinergies en altres
àmbits.
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que
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La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució
d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. Els ajuntaments no poden
continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han treballar per liderar la
transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir
capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització
d’energia verda pels seus consums i els de tercers. L’associació és un instrument molt
útil per treballar i assolir aquests objectius.

preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional
cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus
articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions
contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril,
relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria
d’associacions.
Vista la proposta d’estatuts de l’associació que s’acompanya, l’informe jurídic emès per
part del secretari municipal, Sr. Josep Gonzalez Ballesteros, i l’informe de necessitats
informat favorablement per part de l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López, es
proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- CONSTITUIR, juntament amb als ajuntaments i entitats que han signat el
Protocol relatiu a mesures d’impuls, i altres municipis que s’han anat adherint amb
posterioritat, mitjançant l’adopció dels següents acords:, l'Associació de Municipis i
Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat,
la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com
donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar
accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.
SEGON.- APROVAR els Estatuts pels quals s'ha de regir l'associació, i que figuren en
l’annex 3 dels presents acords.
TERCER.- DEMORAR l'eficàcia de l'aprovació de la constitució de l'associació i dels
estatuts a l'1 de gener de 2021.

CINQUÈ.- DESIGNAR com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de
l'associació al quart tinent d’alcalde, i regidor amb competències delegades en matèria
de medi ambient i energia, Sr. David Ruiz Roldan.
SISÈ.- FACULTAR indistintament l'Il.lm. Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, Alcaldessa de la
Corporació, i al Sr. David Ruiz Roldan, quart tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient,
perquè subscriguin tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació
i subsanació, per fer efectius els acords precedents.
SETÉ.- Comunicar els presents acords al municipi de Terrassa, pel seu coneixement i
efectes, i a les àrees de Serveis Públics, Medi Ambient i Intervenció- tresoreria de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Intervenció del Sra. Alcaldessa
Intervenció dels Sr. Ruiz
Intervenció del Sr. Uró.
Intervenció Sr. Racero
Intervenció Sra. Alcaldessa
VOTACIÓ:
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QUART.- ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2021 la
despesa corresponent al pagament de la quota de l’associació.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents que representa la majoria absoluta del numero legal de membres de la
Corporació.
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Documents annex a l’acord: Annex 1: Informe de necessitats. Annex 2: Informe jurídic
número 13 emès pel secretari municipal. Annex 3: Estatuts de l’Associació de Municipis
i entitats per l’Energia pública.
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ANNEX 2: INFORME JURÍDIC

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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ANNEX 3: ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER
L’ENERGIA PÚBLICA.

Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) es
constitueix aquesta associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat jurídica. Es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus
òrgans, pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Llibre
Tercer del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les
persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.
Article 2. Finalitat i activitats
1. La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als
municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per
impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

a) Creació d’una línia comunicativa pròpia.
b) Organització de jornades, seminaris i cursos.
c) Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis.
d) Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat,
la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
e) Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de
l’associació.
f) Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals.
g) Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia.
h) Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o
estudis.
i) Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als
municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de
distribució d’energia elèctrica.
j) Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres formes
de col·laboració, per finançar les activitats de l’associació i dels municipis per
l’assoliment de les finalitats esmentades en aquest article.
k) Totes aquelles altres activitats destinades a la consecució de la finalitat esmentada
en aquest article.
Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial de l’AMEP és Catalunya.
Article 4. Domicili social
El domicili social és el Raval, número 14, 08221 de Terrassa. Per acord de l’Assemblea,
el domicili social es podrà modificar, i el canvi de domicili serà notificat als membres i al
Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
Article 5. Durada de l’AMEP
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2. Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’AMEP durà a terme les activitats
següents:

La duració de l’AMEP serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea o
per qualsevol de les causes previstes a les lleis.
TÍTOL II. MEMBRES DE L’AMEP
Article 6. Membres de ple dret l’AMEP
1. Poden ser membres de ple dret de l’AMEP els ajuntaments i ens supramunicipals de
Catalunya, així com altres ens com comercialitzadores elèctriques, cooperatives,
universitats, entitats ambientalistes i societat civil organitzada, sindicats, i en general
organitzacions i entitats, sempre amb personalitat jurídica, alineades amb els objectius
de l’AMEP i sense ànim de lucre. En queden exclosos explícitament els partits polítics,
els ens amb ànim de lucre i les seves fundacions.
2. Per incorporar-se a l'AMEP com a nou membre, aquest haurà de sol·licitar l'adhesió
a la Presidència de l'AMEP, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea per a
la seva aprovació. La Comissió Executiva podrà aprovar inicialment l’ingrés dels nous
membres, fent efectiva la seva incorporació a tots els efectes una vegada es produeixi
l’aprovació o ratificació definitiva a la següent Assemblea. Mentre l’Assemblea no
ratifiqui la incorporació, els nous membres podran assistir, amb veu però sense vot, a
les reunions que es convoquin, podran rebre informació sobre les activitats de
l’associació i utilitzar els serveis comuns.
Article 7. Col·laboradors de l’AMEP

2. Les persones físiques a títol individual podran figurar com a col·laboradores, amb una
quota reduïda però sense disposar de vot a l’Assemblea ni poder participar als altres
òrgans de govern. El mecanisme per a ser col·laboradors serà el mateix que per un
membre ordinari.
Article 8. Drets dels membres
Són drets dels membres de l’AMEP:
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea
b) Elegir i ser elegits per als lloc de representació o per a exercir càrrecs directius
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’AMEP, d’acord
amb les normes legals i estatutàries
e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió
Executiva
f) Rebre informació sobre les activitats de l’AMEP
g) Utilitzar els serveis comuns que l’AMEP estableixi a la seva disposició en la forma en
que col·lectivament es determini
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1. De forma excepcional, els ajuntaments o ens supramunicipals que no puguin adquirir
la condició de membres de ple dret de l’AMEP però manifestin el seu interès en les
finalitats i activitats de l’AMEP, podran ser entitats col·laboradores d’aquesta. Les
entitats col·laborades no necessitaran aportar quotes a l’AMEP, però no tindran dret a
vot a l’Assemblea ni podran participar als òrgans de govern.

h) Ser informats, un cop convocada l’Assemblea i amb prou antelació, dels assumptes
recollits a la convocatòria que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació durant la
reunió
i) Assistir a totes les reunions de l’Assemblea i de la Comissió Executiva a les que estigui
convocat, mitjançant la persona que n’ostenti legalment la seva representació o en qui
es delegui.
j) Impugnar els acords de l’Assemblea i de la Comissió Executiva, i proposar l’exercici
de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquesta comissió.
Article 9. Deures dels membres
Són deures dels membres de l’AMEP:

Article 10. Pèrdua de la condició de membre
Es pot perdre de la condició de membre per les següents causes:
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l’AMEP, de la qual
es donarà compte a la propera Assemblea.
b) Per baixa disciplinària, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència de l’interessat
i d’acord amb el que disposi el reglament de règim intern.
c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts quatre mesos des del
requeriment de pagament de la Tresoreria de l’AMEP, llevat que la Comissió Executiva
acordi un altre termini de pagament per circumstàncies degudament justificades.
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT
Article 11. Òrgans de l’AMEP
L’AMEP es regirà pels òrgans següents:
a) L’Assemblea General.
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a) Comprometre’s amb les finalitats de l’AMEP i complir els acords que adoptin els
òrgans de l’AMEP.
b) Observar els principis bàsics de l’AMEP i les normes establertes en aquests Estatuts.
c) Contribuir al sosteniment econòmic de l’AMEP satisfent les quotes, ordinàries i
extraordinàries, acordades per l’Assemblea.
d) Designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la pròpia entitat, la seva persona
representant als òrgans de l’AMEP. Un cop designada, haurà de comunicar-ho per escrit
a la presidència de l’AMEP.
e) Assistir a les reunions de l’Assemblea i d’altres òrgans que siguin convocats, llevat
de causa justificada que caldrà notificar a la Secretaria. En cas de no poder assistir a
una reunió de l’Assemblea, podrà delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat i per
aquesta ocasió, en favor d’un altre membre. Un membre de l’Assemblea podrà votar per
delegació per un màxim de 9 vots, fins a una màxim de 3 membres absents. La delegació
de vot s’efectuarà expressament i per cada sessió; en cap cas no s’admetrà una
delegació genèrica. A les reunions de l’Assemblea i d’altres òrgans de govern legalment
convocats, hi assistirà sempre la persona designada per l’entitat membre. Per a la resta
d’actes de l’Associació, podrà assistir-hi la persona o persones que l’entitat membre
designi.

b) La Comissió Executiva.
c) La Comissió Assessora.
Article 12. L’Assemblea General
1. L’Assemblea general està constituïda per la totalitat dels membres de l’AMEP i és
l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’AMEP,
adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels altres òrgans
de govern.
2. Tots els membres de ple dret de l’AMEP tenen veu i vot a l’Assemblea. S’estableix un
sistema de vot ponderat en funció de la quota anual ordinària satisfeta en cada exercici
econòmic per cada membre d’acord amb el següent barem:

Quota anual 0-200
(€/any)

2001500

5011000

10012000

20014000

40017000

7001- 10001- 13000- Sup.
10000 13000 16000 16001

Núm. vots 1
assemblea

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. El vot ponderat no opera en l’adopció d’acords de caràcter disciplinari, ni en aquelles
decisions que puguin perjudicar objectivament els interessos d’un col·lectiu de
membres.
4. L’assistència i la participació a les assemblees no serà retribuïda.
Article 13. Competències de l’Assemblea General

a) L’aprovació dels objectius, dels criteris generals d’actuació i, si n’hi ha, dels plans
estratègics.
b) L’aprovació del pla d’actuació anual, del pressupost anual, l’aprovació de les quotes
ordinàries i extraordinàries per al sosteniment de l’AMEP, i de la liquidació de comptes i
la memòria.
c) L’aprovació i modificació dels Estatuts.
d) La dissolució i liquidació de l’AMEP.
e) L’acord de la transformació, la fusió, l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions
i l’escissió de l’AMEP amb altres entitats.
f) L’admissió de nous integrants a l’AMEP i la separació dels seus membres, inclosa la
derivada de la baixa disciplinària dels associats.
g) El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Executiva de l’AMEP, i
controlar la seva activitat.
h) L’aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern de l’AMEP i les seves
modificacions.
i) La disposició i alienació de béns i drets de l’AMEP.
j) La ratificació, previ coneixement dels membres, dels convenis realitzats per la
Comissió Executiva amb altres entitats públiques o privades i, també, els acords de
participació que s’hi puguin establir.
l) La sol·licitud, si escau, de la declaració d’utilitat pública.
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Seran competències de l’Assemblea General les que s’enumeren a continuació:

n) La resolució sobre aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap
altre òrgan de l’AMEP, així com qualsevol altra decisió que, per llei, li correspongui.
Article 14. Reunió i convocatòria de l’Assemblea General
1. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva
Presidència, com a mínim dos cops a l’any:
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de l’any
següent.
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els
comptes i la memòria de l’exercici anterior.
2. La Presidència, quan ho sol·liciti almenys un 10% del total de vots de l’Assemblea de
l’AMEP o bé a petició de la Comissió Executiva, ha de convocar l'Assemblea amb
caràcter extraordinari. L’Assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim
de 30 hàbils dies a comptar de la sol·licitud.
3. Un nombre de vots que representi almenys el 10% del total de vots de l’Assemblea
de l’AMEP pot sol·licitar a la Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del
dia de l’Assemblea, que els haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada, la
sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la
convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els membres
de l’ampliació de l’ordre del dia.

5. Com a mínim 5 dies hàbils abans de la data de la reunió, les persones convocades
han de tenir a disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació
relativa als temes per tractar en la reunió. Aquesta documentació es pot enviar per via
digital. Aquest termini s’haurà de respectar igualment en els casos de convocatòria de
l’Assemblea extraordinària amb caràcter d’urgència.
6. Si en l’Assemblea es pretén tractar de l’exercici de l’acció de responsabilitat contra
membres de la Comissió Executiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de
convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l’Assemblea amb aquest punt
com a únic punt de l’ordre del dia.
Article 15. Funcionament de l’Assemblea General
1. La Presidència i la Secretaria de l’Assemblea correspondran a les persones que
ocupin aquests càrrecs a l’òrgan de govern. Es funció de la Presidència moderar la
reunió i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, i de la Secretaria, prendre acta del
desenvolupament de la reunió i dels acords adoptats. En cas d’absència de la
Presidència, l’Assemblea serà presidida per la Vicepresidència o, en el seu defecte, pel
vocal de més antiguitat. En cas d’absència de la Secretaria, exercirà les seves funcions
qui designi la Presidència.
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4. La convocatòria de l’Assemblea ordinària s’ha de comunicar, com a mínim, 15 dies
hàbils abans de la data de la reunió, per correu electrònic dirigit a tots els membres, o
pels mitjans telemàtics vàlids. Per raons d’urgència, degudament justificades per la
Comissió Executiva, es podrà convocar l’Assemblea extraordinària, amb un termini de
10 dies hàbils, com a mínim, abans de la data de celebració d’aquesta.

2. L’Assemblea es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan el nombre de
membres presents o representats sigui igual o superior a un terç dels membres
integrants i que representin, almenys al 30% dels vots d’aquest òrgan. En segona
convocatòria, es considera vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de vots i de
membres presents o representats.
3. Al començament de cada reunió de l'Assemblea cal aprovar o esmenar l’acta de la
sessió anterior. 5 dies hàbils abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació
ha d'estar a disposició dels socis al local social.
4. La persona que ostenti la Secretaria redacta l'acta de cada reunió, que han de signar
ella mateixa i la Presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Article 16. Acords de l’Assemblea General
1. L’Assemblea pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als Estatuts
o a les finalitats de l’AMEP.
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per
majoria simple dels seus vots presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi ha
més vots afirmatius que negatius.
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels vots dels assistents presents
o representats per prendre els acords relatius a:

b) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, així com
la revisió dels expedients sancionadors a petició dels afectats.
4. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de
l’AMEP s’adoptaran en sessió extraordinària, convocada amb aquestes finalitats, en la
qual estiguin presents o representats més de la meitat dels vots. L’aprovació es fa per
majoria de dos terços dels vots dels assistents presents o representats.
5. La votació del acords és a mà alçada, sense perjudici d’altres sistemes de votació.
Tanmateix, ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels vots presents o
representats en la reunió.
6. El dret de vot es pot exercir per correu o per mitjans telemàtics.
7. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’AMEP, no puguin votar un
determinat punt de l’ordre del dia, no es computen per establir la majoria necessària per
adoptar l’acord.
8. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de l’AMEP,
incloent-hi els absents, els qui en discrepen, els presents que s’han abstingut de votar,
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a) L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació anual, dels
comptes anuals, de la gestió dels òrgans de govern i de les quotes dels membres per al
funcionament de l’AMEP.

i els col·laboradors.
Article 17. La Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que regeix,
administra i representa l’AMEP, sense perjudici de les atribucions pròpies de
l’Assemblea com a òrgan suprem. Els seus membres són escollits per l’Assemblea.
2. La Comissió Executiva estarà formada per:
a) Presidència
b) Vicepresidència
c) Secretaria
d) Tresoreria
e) Un màxim de 5 vocals
3. Elecció de la Comissió Executiva:
Per a ser elegible, cal ser membre de ple dret de l’AMEP i tenir capacitat per a exercir
els drets socials. El procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de
candidatures compostes per un màxim de 9 membres i un mínim de 5. Les candidatures
que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa d’actuació als membres
de l’AMEP abans de la data de l’elecció.

Els membres integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan
de govern. Un cop constituïda la Comissió Executiva, es distribuiran els càrrecs entre el
seus membres, tenint en compte que entre els càrrecs de Presidència i Vicepresidència,
la paritat de gènere haurà de ser inexcusable.
4. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el
càrrec per al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec s’ha d’inscriure
en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
5. A la Comissió Executiva cadascuna de les entitats membres designa a la persona
que l'ha de representar. També hi podrà assistir una persona tècnica per cada una de
les entitats membres de la mateixa, amb veu però sense vot. En cas de no poder assistir
a una reunió de la Comissió per causa de malaltia o impossibilitat degudament
acreditades, el membre podrà delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat adreçat a la
Presidència, en favor d’un altre membre de la pròpia Comissió Executiva. Un mateix
membre podrà votar per delegació per un màxim de 2 membres absents. La Presidència
únicament serà delegable en la Vicepresidència.
6. Els càrrecs són gratuïts, i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per
l’Associació.
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L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als membres, una vegada
com a mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els
casos en què els membres ho autoritzin expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als
candidats que ho demanin el domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels
associats.

7. Els càrrecs s’exerceixen per un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser
reelegits, amb la limitació dels càrrecs de la Presidència i la Secretaria, que no podran
ser exercits més de 2 mandats seguits per les mateixes persones ni entitats
representades.
Article 18. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el
deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’AMEP i de participar en
les deliberacions i en l’adopció d’acords.
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència
d’una bona administració, d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat
a l’AMEP, actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de
les informacions confidencials relatives a l’AMEP, fins i tot després d’haver cessat en el
càrrec.
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’AMEP per
incompliment de la llei o dels Estatuts, o per actes o omissions negligents en l’exercici
de les seves funcions.
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada,
diligent, que s’adeqüi a la seva activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer
el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. Les anotacions
s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les
disposicions que siguin aplicables en cada cas.

a) Extinció de la persona jurídica a la que representen.
b) Venciment del càrrec, llevat de renovació.
c) Renúncia notificada per escrit.
d) Baixa com a membre de l’AMEP.
e) Separació acordada per l’AMEP.
f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts.
Tots aquests supòsits de cessament generaran una vacant en la Comissió Executiva
fins que no es convoqui la propera Assemblea ordinària, en què s’elegirà nou
representant per ocupar la vacant, excepte quan es tracti de la figura de la Presidència;
en aquest cas s’haurà de convocar immediatament una Assemblea extraordinària per
elegir una nova Presidència. Mentrestant, les funcions de la Presidència recauran en la
Vicepresidència.
Article 19. Competències de la Comissió Executiva
a) Donar a conèixer l’AMEP i promoure l’adhesió de nous membres de ple dret.
b) Dirigir i administrar l’AMEP de la manera més àmplia que reconegui la llei per tal de
complir les finalitats d’aquesta; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea,
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi.
c) Constituir una Comissió Assessora, que podrà dur a termes les funcions que li siguin
delegables.
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5. Els membres de la Comissió Executiva cessaran en el càrrec per les causes següents:

d) Convocar l'Assemblea i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
e) Lliurar a l’Assemblea els resultats dels debats i dels treballs que s’elaborin en el
decurs de les diferents fases del desenvolupament de les finalitats i proposar-li
l’aprovació d’aquells acords que estiguin dins la seva competència.
f) Elaborar la proposta de pressupost, la liquidació de comptes i la memòria de gestió
anual, el pla estratègic, si n’hi ha, i el pla d’actuació anual abans de ser presentats a
l’Assemblea.
g) Aprovar tota contractació, incloent-hi la del personal, que pugui tenir l’AMEP, així com
la despesa en general, dins de les previsions pressupostàries.
h) Organitzar els serveis tècnics i administratius de l’AMEP, que podran ser assumits
per algun membre o contractats externament.
i) Acceptar subvencions de les diferents administracions públiques i donacions de
qualsevol tipus.
j) Gestionar els comptes corrents i llibretes d'estalvis, i disposar dels fons que hi hagi en
aquest dipòsit.
k) Acordar els convenis de col·laboració de l’AMEP amb altres entitats, amb ratificació
preceptiva posterior de l’Assemblea.
l) Encarregar estudis vinculats amb els fins de l’AMEP, a grups de treball propis
(membres de l’Associació) o externs.
m) Proposar a l’Assemblea la defensa legal dels interessos de l’AMEP, sense perjudici
de les competències atribuïdes a la presidència.
n) Proposar els acords per a la fixació de la forma i imports de la contribució al
sosteniment de l’AMEP per a l’aprovació preceptiva posterior de l’Assemblea.
o) Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus i greus.
p) En general, adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor funcionament
i organització de l’AMEP, així com qualsevol altra facultat que li delegui expressament
l’Assemblea.
q) Aprovar inicialment l’ingrés de nous membres a l’Associació a l’espera de la seva
ratificació en la propera Assemblea General.

1. Presideix la Comissió Executiva la Presidència de l’AMEP.
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la
presidència, almenys quatre cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui
convocada per aquesta o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. Per
a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar els seus membres amb un mínim
de cinc dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la sessió extraordinària només
seran necessaris un mínim de dos dies hàbils d’antelació. La convocatòria de la sessió
extraordinària es realitzarà per tractar temes amb caràcter d’urgència, sempre que la
presidència ho consideri adient. La convocatòria es podrà fer per correu electrònic a la
bústia que cada membre hagi notificat a la secretaria amb aquesta finalitat, o per mitjans
telemàtics. Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb caràcter
ordinari com extraordinària, caldrà que hi assisteixi la presidència, la Secretaria, i la
meitat més un dels membres de la Comissió Executiva.
3. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels assistents. Els
acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar la Secretaria i
la Presidència de la Comissió Executiva. A l’inici de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar
l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot.
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Article 20. Funcionament de la Comissió Executiva

4. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels membres davant
l’Assemblea, sense perjudici de puguin ser executats de forma immediata a tots els
efectes.
5. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant videoconferència o qualsevol altre
sistema que no impliqui presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua amb
els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests
casos s’ha de garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En
aquests casos la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la presidència. En
les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin
participat en la multiconferència o videoconferència, o hagin emès el vot per correu
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de contenir
l’ordre del dia amb els punts per tractar dia i la documentació amb les propostes d’acord
dels punts per tractar.
6. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional,
a criteri de la presidència, mitjançant l’emissió del vot per aquells mitjans electrònics
vàlids, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància
de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el vot
afirmatiu de la meitat més un dels membres amb dret a vot.
7. La Comissió Executiva pot delegar alguna de les seves facultats delegables en la
Comissió Assessora si compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus
membres.

Article 21. Presidència
Són competències de la Presidència:
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions de
l’Assemblea i de la Comissió Executiva.
b) Dirimir o decidir en cas d’empat, fent ús del seu vot de qualitat.
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’Assemblea i per la Comissió
Executiva.
d) Dirigir els serveis tècnics i administratius de l’AMEP.
e) Representar legalment l’AMEP.
f) Signar en nom de l’AMEP els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves
finalitats, acordats per la Comissió Executiva o l’Assemblea.
Article 22. Vicepresidència
Són competències de la Vicepresidència:
a) Aquelles funcions que la presidència de l’Assemblea li delegui i les que li siguin
atribuïdes per l’Assemblea en execució dels seus acords.
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8. Els acords de la Comissió Executiva s'han de recollir en una acta, signada per la
Secretaria i la Presidència. En iniciar-se cada reunió de Comissió Executiva, s'ha de
llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

b) Substituir la presidència de l’Assemblea en els casos de vacant, absència,
impossibilitat i malaltia.
Article 23. Secretaria i la Tresoreria
Per facilitar el funcionament de l’AMEP i la vida associativa, la Secretaria actuarà sota
la dependència de la Presidència i de la Comissió Executiva. Així mateix, exercirà les
funcions de Secretaria de l’Assemblea.
La Secretaria tindrà les competències següents:
a) Convocatòria, per encàrrec de la presidència, de les sessions de la Comissió
Executiva.
b) Preparació, sota la direcció de la presidència, de l’ordre del dia i la documentació
relativa a les reunions de l’Assemblea, i aixecar-ne acta.
c) Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’AMEP, així com aixecar,
redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Comissió
Executiva, i portar el registre de socis.
d) Les altres que li delegui la presidència, d’acord amb les limitacions previstes a la Llei,
i que no siguin indelegables.
En cas de vacant o absència, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un/a vocal
de l’AMEP, nomenat amb aquesta finalitat per la Presidència. En el termini màxim d’un
mes d’haver-se produït la vacant, la Comissió Executiva nomenarà entre els seus
membres una noca Secretaria a proposta de la Presidència.

a) La custòdia i el control dels recursos de l'AMEP, així com l'elaboració i presentació
del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
b) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagar les factures
aprovades per la Comissió Executiva, que han d'ésser visades prèviament per la
Presidència, i gestionar el comptes corrents de l’AMEP.
Article 24. La Comissió Assessora
1. La Comissió Assessora és l’òrgan de debat i orientació dels debats estratègics de
l’AMEP, i podrà realitzar aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com
definir el contingut de les jornades i cursos que endegui l’AMEP.
2. La Comissió Assessora estarà formada per un mínim de cinc membres nomenats per
la Comissió Executiva, dos dels quals seran membres a la Comissió Executiva, així com
per qualsevol membre o ens col·laborador de l’Assemblea.
3. La Comissió Assessora durà a terme les funcions que li siguin delegades.
4. En cas que sigui necessari, els assumptes de competència de la Comissió es
decideixen per majoria simple.
5. La durada dels membres de la Comissió Assessora nomenats per la Comissió
Executiva serà de quatre anys, i la periodicitat de les seves reunions serà de quatre a
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La Tresoreria té com a funció:

l’any, una per trimestre, com a mínim. La resta d’aspectes concrets del seu
funcionament, la determinarà la mateixa Comissió Assessora. L'òrgan de govern pot
convocar la Comissió Assessora amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri
convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats de dret no inferior al
10%; en aquest cas, la Comissió Assessora s’ha de reunir dins el termini de 30 dies a
comptar de la sol·licitud.
6. Totes les activitats de la Comissió Assessora seran públiques i obertes a tots els
membres. A més, mantindran informada la Comissió Executiva dels seus treballs,
necessitaran la seva autorització per contreure qualsevol despesa, i presentaran
almenys un cop a l’any el contingut de la seva activitat a l’Assemblea.
7. La Comissió Assessora podrà impulsar la creació i constitució de qualsevol grup de
treball, i s’haurà d’informar a la Comissió Executiva amb les activitats que es proposen
dur a terme. Aquesta podrà dotar econòmicament, si cal, els grups de treball, per fer
possible l’activitat que desenvolupen.

TÍTOL IV. Règim econòmic
Article 25. Patrimoni fundacional
1. L’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se.
2. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’article 3232 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Article 26. Recursos econòmics

a) Quotes anuals ordinàries.
b) Aportacions extraordinàries.
c) Subvencions, ajuts i donatius.
d) Rendiments d’activitats, serveis, formacions i publicacions.
e) Productes del patrimoni.
f) Altres ingressos de dret públic o privat que es puguin obtenir.
2. Les quotes mínimes o derrames que hagin d’aportar els membres de l’AMEP per
sostenir econòmicament a l’AMEP seran determinades per l’Assemblea General a
proposta de la Comissió Executiva.
3. Les quotes mínimes anuals dels municipis correspondran a una part proporcional de
la seva població, amb la possibilitat d’establir topalls. En el cas dels ens
supramunicipals, per a determinar la quota mínima es descomptarà la població d’aquells
municipis que ja siguin membres de l’AMEP.
4. En el cas de la resta de tipologies de membres i de col·laboradors, l’Assemblea
aprovarà les quotes mínimes a proposta de la Comissió Executiva, segons diferents
criteris objectius (per exemple, una quota proporcional a la població coberta per les
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1. Els ingressos de l’Associació es componen de:

comercialitzadores i cooperatives, una quota fixe per a entitats de la societat civil, o una
quota fixe reduïda, si s’escau, per a col·laboradors).
Article 27. Pressupost i comptes anuals
1. D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual.
2. El pressupost anual de l’AMEP l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar
l’Assemblea.
3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el
dia de l’acte de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent.
4. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, l’Assemblea General, d’una
manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Associació, ha de
formular l’inventari i els comptes anuals, en un termini màxim de sis mesos des del
tancament de l’exercici.
5. En els comptes corrents hi han de figurar les signatures de la Presidència, la
Tresoreria i la Secretaria. Per a poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes,
una de les quals ha de ser la de la Tresoreria o de la Presidència.
6. El control en termes de «Contabilitat Nacional» correspondrà a l’administració pública
a la que l’Estat li assigni l’Associació en la seva consolidació pressupostària.
TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’AMEP

1. L’AMEP es dissol per acord de l’Assemblea convocada de manera extraordinària amb
aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l’article 16 d’aquests
estatuts. L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les causes previstes a
l’article 324-4 de la Llei 4/2008.
2. El procediment de dissolució seguirà allò que disposa l’article 324-5 llei 4/2008, de la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Article 29. Liquidació i destinació del patrimoni
1. Un cop acordada la dissolució, l’AMEP adoptarà les mesures adients, tant pel que fa
a la destinació del béns i drets de l’AMEP, com a l’extinció i liquidació de qualsevol
operació pendent. La Comissió Executiva farà les funcions de comissió liquidadora, a
no ser que l'Assemblea decideixi designar una d’específica.
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’AMEP en el moment de la
dissolució s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades a les finalitats d’aquesta,
sense que es pugui distribuir entre els associats o a altres persones físiques
determinades, ni a entitats amb ànim de lucre, i sempre segons allò que estableix l’article
314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
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Article 28. Dissolució de l’AMEP

civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
12. Creació d’una Comissió per a la redacció del Reglament sobre nomenclatura
dels espais públics municipals. (exp. 1579/2020).
Primer. Vista la necessitat de formalitzar el procediment particular d’assignació de la
nomenclatura oficial als espais públics municipals i regular el seu registre i publicitat.
Segon. Vist que l’article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que és competència del Ple municipal l’aprovació
del reglament orgànic i de les ordenances.
ACORDS :
Primer.- Crear la Comissió per a la redacció del Reglament sobre nomenclatura
dels espais públics municipals, la qual estarà composta dels següents membres:
-

L’Alcaldessa, Sra. Àdria Mazcuñan i Claret.
El representant del Grup Municipal GfP: Xavier Racero Esquius
El representant del Grup Municipal JxSF: Estrella Morales Navarro
El representant del Grup Municipal PSC: Cristina Murcia Caraballo
El representant del Grup Municipal ERC: David Uró Vilanova
L’arquitecte municipal, (equip instructor 2).
L’arxivera municipal.
El Secretari Municipal.
L’administrativa, (equip instructor 2), que actuarà com a secretària de la
Comissió.

Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.
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.

Intervenció Sra. Alcaldessa
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents.
13. Exercir la iniciativa per a la declaració del municipi com a àrea amb mercat
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Segon.- Establir que la Comissió es reunirà prèvia convocatòria de la seva
presidenta amb una antelació d’almenys dos dies hàbils.

d’habitatge tens en els termes establerts a la Llei 11/2020 de 18 de setembre (exp.
1581/2020).
Primer. Vista la provisió de l’Alcaldia de data 01.10.2020 mitjançant la qual disposa que:
“Primer.- Que s’iniciï el procediment administratiu corresponent per a exercir la iniciativa
esmentada.
Segon.- A tal efecte, que es procedeixi a l’encàrrec de l’elaboració de la memòria
preceptiva establerta a l’article 3.5 a) de l’esmentada llei.”
Segon. En data 21 de setembre de 2020 es va publicar al DOGC la Llei de mesures
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la
protecció del dret a l’habitatge, que té com a objecte regular la contenció i moderació de
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges que constitueixin residència
permanent de l’arrendatari i estiguin situats en una àrea que hagi estat declarada amb
mercat d’habitatge tens.
Tercer. En aquest sentit, l’esmentada llei estableix que la competència per a efectuar la
declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens i acordar-ne la seva revisió correspon al
departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, si bé la iniciativa per
efectuar aquesta declaració pot partir del municipi que es consideri afectat, per mitjà
d’acord del ple de la corporació.
Quart. D’acord amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i amb l’article 52.2.r del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon al
Ple aquelles competències que li atribueixi especialment una llei, tal com ho estableix
expressament l’article 3.4 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre.

ACORDS
Primer. Aprovar inicialment exercir la iniciativa per a la declaració del municipi de Sant
Fruitós de Bages com a àrea amb mercat d’habitatge tens en els termes establerts a la
Llei 11/2020 de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
Segon. Als efectes anteriors, es procedeixi a l’encàrrec de la memòria explicativa dels
motius que aconsellen formular l’esmentada iniciativa, de les circumstàncies que la
justifiquen i dels fets que n’acrediten la conveniència, així com dels motius que en
justifiquen la durada concreta, d’acord amb l’establert a l’article 3.5 a) en relació amb
l’article 2 de la Llei 11/2020 de referència, i es procedeixi a la realització dels altres actes
d’instrucció que procedeixin.
Tercer. Disposar que, un cop es disposi de la memòria esmentada a l’acord anterior, i
previs els actes d’instrucció que correspongui, se sotmetran aquests a consideració del
ple per a la ratificació de l’exercici de la iniciativa ara aprovada inicialment, essent
elevada aquesta, en el seu cas, al departament de la Generalitat competent en matèria
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Per l’exposat, el Ple de Sant Fruitós de Bages adopta els següents

d’habitatge per a declarar el municipi de Sant Fruitós de Bages com a àrea amb mercat
d’habitatge tens, si procedeix.
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (Agència de l’Habitatge de Catalunya), al qual també es
comunicarà l’acord plenari que s’adopti a resultes de la instrucció del procediment.
Cinquè. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Intervenció alcaldessa
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA.
14. Modificació de nomenament dels membres de la Comissió redactora del
Reglament del servei residencial d’urgència. (exp. 2305/2019).

2.- Amb motiu de la presa de possessió, el 17 de juny de 2020, del càrrec d’alcaldessa
de Sant Fruitós de Bages de la senyora Àdria Mazcuñan i Claret, és procedent la
modificació i si escau la confirmació de determinats nomenaments dels membres de
l’esmentada Comissió, per tal d’adaptar-la a la nova estructura organitzativa (BOP de
3/09/2020).
Per tot això es proposa a l’alcaldia elevi al Ple la adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de l’acord del Ple de 13 de febrer de 2020 mitjancant el
qual es va aprovar el nomenament dels membres de la Comissió per a la redacció del
Reglament del servei residencial d’urgència, la qual restarà formada pels membres
següents:
- Presidenta: L’Alcaldessa (Àdria Mazcuñán Claret)
- Vocals:
-

La regidora d’Atenció a les Persones: Cristina Murcia Caraballo
El representant del Grup Municipal GfP: Núria Clarella Amenedo
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1.- Aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió celebrada el
13 de febrer de 2020, va acordar aprovar la creació de la Comissió redactora del
Reglament del servei residencial d’urgència, en compliment del que disposa l’article
62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS).

-

El representant del Grup Municipal ERC: Eulàlia Feliu i Rodríguez
El representant del Grup Municipal JxSF: Estrella Morales Navarro
El representant del Grup Municipal PSC: David Ruiz Roldán
El secretari municipal
La interventora municipal
Una treballadora social (equip instructor 23)
El cap de la policia local
El cap de la brigada municipal

- Secretari/a
- Administratiu/va adscrit a algun equip instructor d’Atenció a la Ciutadania,
amb veu i sense vot.
Segon.- Declarar que :
-

-

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

VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/es
presents.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

S.1. Modificació dels membres de la Comissió per la modificació de l’escut
municipal. (exp. 2328/2019)
Primer. Vist que l’escut de Sant Fruitós de Bages no compleix la normativa per la qual
es regulen els símbols dels ens locals de Catalunya.
Segon. Vist que l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que és competència del Ple municipal la
modificació de l’escut del municipi.
Tercer. Vist el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació,
els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.
Quart. Atès que el Ple Municipal ordinari celebrat en data 12 de desembre de 2019
va aprovar la creació de la comissió per la modificació de l’escut municipal amb els
membres integrants.
Cinquè. Amb motiu de la presa de possessió, el 17 de juny de 2020, del càrrec
d’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages de la senyora Àdria Mazcuñan i Claret, és
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La Sra. Alcaldessa proposa, i així s’acorda per unanimitat dels 12 regidors/res presents,
declarar d’urgència el següent assumpte per ser inclòs a l’orde del dia:

procedent la modificació i, si escau, la confirmació de determinats nomenaments dels
membres de l’esmentada Comissió, per tal d’adaptar-la a la nova estructura
organitzativa (BOP de 3/09/2020).
ACORDS :
Primer.- Aprovar la modificació dels membres de la Comissió per la modificació de
l’escut municipal la qual restarà formada pels següents membres:
-

L’Alcaldessa
El Secretari Municipal
Un representant del grup municipal GfP (Sr. Batanés)
Un representant del grup municipal ERC (Sr. Uró)
Un representant del grup municipal JxSF (Sr. Echarri)
Un representant del grup municipal PSC (Sr. Ruiz)
La tècnica de comunicació

Segon.- Comunicar aquest acord als portaveus dels grups municipals per tal que
designin un regidor/a.

-

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.

-

Intervenció Sra. Alcaldessa.
Intervenció Sr. Batanés
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 12 regidors/res
presents
ASSUMPTE SOBREVINGUT
La Sra. Alcaldessa proposa, declarar d’urgència el següent assumpte per ser inclòs a
l’orde del dia:
S.2. Sobre l’inici del procediment per modificar el Pla general d’ordenació per a la
regulació de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòls no
urbanitzables i urbanitzables, en especial, per a les actuacions esmentades als
articles 34.5.bis, 47.4.d i a totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48 bis, tots
ells del Decret legislatiu 1/2010 (Exp. 1577/2020)
Intervenció Sra. Alcaldessa.
Intervenció Sr. Batanés
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Tercer.- Declarar que :

En aquest moment abandonen el Saló de Sessions els regidors del grup municipal GfP.
Votació sobre declarar la urgència de l’assumpte per ser inclòs a l’orde del dia: Sotmesa
a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 7 regidors/res presents (ERC
3; JUNTS x Sant Fruitós 2; PSC 2) que representa la majoria absoluta legal dels
membres de la Corporació.
S.2. Sobre l’inici del procediment per modificar el Pla general d’ordenació per a la
regulació de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòls no
urbanitzables i urbanitzables, en especial, per a les actuacions esmentades als
articles 34.5.bis, 47.4.d i a totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48 bis, tots
ells del Decret legislatiu 1/2010. (EXP. 1577/2020)
La modificació de la Llei d’urbanisme (Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010)
disposada per la Llei 16/2019 ha possibilitat la implantació de determinades
instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable a través d’un
programa d’actuació específica per uns procediments establerts a l’art. 48.bis del Decret
legislatiu 1/2010 i a la regulació singular que efectua la mateixa Llei, els quals priven a
l’Ajuntament a la pràctica de qualsevol capacitat decisòria.
Atès l’informe del secretari 12/2020, de data 1 d’octubre de 2020, que es transcriu:

“INFORME 12/2020 DEL SECRETARI

JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari d’administració local de categoria superior, titular de la
Secretaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeto informe d’assessorament jurídic preceptiu,
en relació als següents
FETS
1r. La modificació de la Llei d’urbanisme (Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010) disposada per la
Llei 16/2019 ha possibilitat la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica
en sòl no urbanitzable a través d’un programa d’actuació específica per uns procediments establerts a
l’art. 48.bis del Decret legislatiu 1/2010 i a la regulació singular que efectua la mateixa Llei, els quals priven
a l’Ajuntament a la pràctica de qualsevol capacitat decisòria.
2n. L’alcaldessa em demana que informi sobre la legalitat d’acordar una suspensió de tramitacions i
llicències per ordenar específicament aquest ús en sòl no urbanitzable.
FONAMENTS JURÍDICS
1r. Naturalesa de l’informe.
L’informe és preceptiu (art. 54.1, lletres a i b) i no vinculant (art. 80.1 de la Llei 39/2015).
L’informe actua també les potestats conferides a l’instructor per l’art. 50.1.g de la Llei 26/2010.
Pàgina 70 de 82
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: 3L2DRLDCQ3JH6TCMWX9PPZ4FS | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 82

Sobre la suspensió de tramitacions i llicències per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en
sòl no urbanitzable.

2n. Procedència de la modificació.
El Pla general d’ordenació de Sant Fruitós de Bages, quant a la regulació del sòl no urbanitzable, conté
encara substancialment el règim que presentava en el moment d’aprovar-se definitivament la seva revisió
a la segona meitat de la dècada del anys 90 del segle passat.
Es tracta d’un planejament no adaptat a la Llei d’urbanisme i que no conté una regulació adequada per al
tractament dels denominats tècnicament usos periurbans que actualment presenten una gran incidència
sobre el sòl no urbanitzable i condicionen essencialment el manteniment de les seves característiques
naturals, malgrat trobar-se al marge de les actuacions de transformació urbanística. En concret, l’art. 194
de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació preveu l’admissió com a ús d’edificacions d’utilitat
pública o interès social en la zona preferentment agrícola (clau 12), sense pràcticament restriccions
pròpies.
El planejament general del municipi no integra adequadament el règim del sòl no urbanitzable, en la
mesura en què les mesures de preservació d’una part molt significativa de la seva superfície establertes
pel Pla territorial parcial de les Comarques central i pel Pla director urbanístic del Pla de Bages no han
estat transposades. Tampoc no ha estat transposat el Pla director urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari,
de gran incidència sobre el sòl no urbanitzable del terme.
La Llei 16/2019 comporta un conjunt de mesures preses des de l’òptica de la potenciació de les energies
eòlica i fotovoltaica i al mateix temps poc atentes a la perspectiva urbanística, que venen a establir un
conjunt d’excepcions al règim general d’utilització del sòl no urbanitzable, en tres línies: permissió d’usos
no rústics, reducció de garanties dels procediments i marginació de l’Ajuntament en la tramitació. Segueix,
en aquest sentit, l’estela poc afortunada que ha marcat la incidència sobre l’urbanisme d’altres polítiques
sectorials, com la que es plasma a la vigent Llei general de telecomunicacions.

Es dona a més la circumstància que el terme municipal presenta un elevat grau de transformació prèvia,
en forma de sòls industrials, així com una fragmentació significativa del sòl no urbanitzable derivades de
les infraestructures lineals de comunicacions i de transport d’energia, extrem que fa encara més important
garantir que les implantacions periurbanes no transformadores no afectin els espais de major valor
ambiental ni redueixin a la pràctica a la mínima expressió aquells sòls que mantenen els seus usos i
característiques naturals, agrícoles o forestals.
El planejament urbanístic és l’única garantia per a l’adequada elecció del sòls on implantar instal·lacions
de producció elèctrica en sòl no urbanitzable i l’únic mecanisme que disposa l’Ajuntament per incidir-ne.
3r. Adequació de la suspensió de tramitacions i llicències.
Atenent a les circumstàncies analitzades al fonament jurídic anterior, resulta motivat que l’Ajuntament
promogui una modificació del seu planejament urbanístic general per tal de regular les instal·lacions de
producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable i que, per garantir que l’ordenació no acaba frustrada
per actuacions anteriors, que, des de la incoació de la modificació, procedeixi a suspendre totes les
tramitacions i llicències relatives a aquesta mena d’actuacions, en aplicació de l’art. 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010.
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Sense perjudici de la importància d’atendre la denominada emergència climàtica, aquesta necessitat s’ha
de conjugar amb altres valors ambientals igualment rellevants que poden resultar malmesos pel sol fet
que la regulació urbanística del sòl no urbanitzable no ofereixi els nivells adequats de protecció, en raó a
la seva obsolescència.

Cal advertir que els projectes d’actuació específica no es troben expressament esmentats en aquest
precepte. Tanmateix, el fet que les actuacions que comprenen siguin susceptibles de ser legitimades en
virtut d’un pla especial urbanístic i que aquest sí que es trobi expressament indicat entre els instruments
afectats per la suspensió, porta a la conclusió lògica que també els mateixos projectes sí que queden
suspensos en la seva tramitació. La interpretació contrària portaria a l’absurd que la suspensió dependria
de l’instrument mitjançant el qual es tramita i que allò que no seria possible per mitjà del pla ho fos per
mitjà d’un projecte, extrem contraria a lògica de la institució de la suspensió de tramitacions i llicències.
4t. Competència.
La competència per prendre l’acord recau en el ple (art. 22.2.de de la Llei 7/1985), indelegablement (art.
22.4 de la Llei 7/1985) i requereix que sigui aprovada per la majoria absoluta dels regidors del ple, en el
cas d’aquest Ajuntament, set (art. 179 de la Llei orgànica 5/1985).
5è. Termes de la part dispositiva de l’acord.
La part dispositiva de l’acord ha de presentar els termes següents:
“1r. Iniciar el procediment per modificar el Pla general d’ordenació per a la regulació de les instal·lacions
de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable, en especial, per a les actuacions esmentades als
articles 34.5.bis, 47.4.d i a totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48 bis, tots ells del Decret legislatiu
1/2010.

3r. Publicar aquesta suspensió al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de circulació del terme
municipal de Sant Fruitós de Bages, a la seu electrònica municipal i al tauler municipal d’edictes.
4t. Comunicar aquesta suspensió a la Direcció General d’Urbanisme i als seus serveis territorials, i a
l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya referida a l’art. 14 de la Llei 16/2019, als
efectes d’una coordinació interadministrativa adequada i eficaç
5è. Declarar que aquest és un acte de tràmit dins del procediment d’aprovació d’una disposició
administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.”
L’acord haurà de motivar-se, en tant que suposa l’exercici d’una potestat discrecional (art. 35.1.i de la Llei
39/2015), i la motivació podrà consistir en l’assumpció d’aquest informe (art. 88.6 de la Llei 39/2015)”.
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2n. Suspendre potestativament en tots els sòls del terme municipal classificats com a no urbanitzables
(expressats gràficament al plànol unit) i per a les instal·lacions de producció elèctriques compreses a
l’objecte de la modificació que se cita a l’ap. 1r, totes les tramitacions i llicències compreses a l’art. 73.1
del Decret legislatiu 1/2010, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, i, durant el
termini màxim d’un any, tot establint que aquesta suspensió restarà substituïda per la preceptiva derivada
de l’aprovació inicial de la modificació que en resulti, una vegada sigui efectiva aquesta posterior
suspensió.

Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 d’octubre de 2020, que es transcriu:

“INFORME TÈCNIC
Expedient

1577/2020

Assumpte

Inici del procediment per modificar puntualment el Pla General d’Ordenació Urbana
de Sant Fruitós de Bages per modificar el Pla general d’ordenació per a la regulació de
les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en especial, per a les actuacions
esmentades als articles 34.5.bis, 47.4.d i a totes aquelles a les quals es refereix l’art.
48 bis, tots ells del Decret legislatiu 1/2010.

Fets
L'activitat legislativa i reglamentària de la Generalitat de Catalunya, posterior a la Llei 16/2017, de l'1
d'agost, del canvi climàtic, s'ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta Llei i a
regular noves eines jurídiques per donar resposta a l'emergència climàtica, entre d’altres, l’aprovació del
Decret llei 16/2019.
El Decret Llei 16/2019 ha modificat el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, per possibilitar la implantació de determinades instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a través del procediment establert a l’art. 48.bis del TRLU, que no coincideix amb el
procediment previst a l’art. 182 del PGO i que condiciona la capacitat de l’Ajuntament de vetllar per
l’ordenació del seu territori i paisatge, motiu pel qual a petició de l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, s’emet el següent,

Fonaments de dret
− Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls a les energies renovables.
− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. (D’ara
en endavant TRLU).
− Pla general d’ordenació municipal, aprovada definitivament la seva revisió el 27/03/1996. (D’ara
en endavant PGO).
Consideracions tècniques
El Decret llei 16/2019, entre d’altres, modifica el TRLU per tal de determinar els requisits per a l'autorització
de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica, a través de l’article 5, que
es divideix en deu apartats amb mesures, l’essència de les quals se situa en els nous articles que s’afegeixen
a la Llei d’urbanisme, el 9 bis i el 48 bis. La resta de modificacions són subsidiàries d’aquests nous articles
per facilitar-ne la interpretació sistemàtica, amb la creació, entre d’altres, d’un nou apartat 5 bis a l’art.
34 del TRLU, que defineix els serveis tècnics amb caràcter d’infraestructura d’utilitat pública i d’interès
social, que inclou les instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb una potència superior a 100 kW
connectades a les xarxes de transport o de distribució d’electricitat.

A banda d’altres criteris específics, l’art. 7 del Decret llei 16/2019 regula els criteris generals per a la
implantació d’infraestructures de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques i estableix que “ 7.1 Els parcs
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INFORME

eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial
i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, urbanístic
i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents:
a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni
cultural.
b) Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge.
c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels existents.
d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant la
proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat.
7.2 El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva implantació,
sempre que es respectin els criteris de l'apartat anterior.”

El PGO preveu unes reserves de sòl precises per a infraestructures, que regula a l’art. 60, amb diferents
claus d’identificació, d’entre les quals la clau Tc (instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica),
que comprèn les àrees que resultin destinades a estacions de distribució i transformació de l’energia
elèctrica, així com les xarxes de transport d’alta tensió.
L’article 60.4 del PGO fixa que “Quan el desenvolupament del municipi exigeixi la instal·lació d’algun sels
serveis abans assenyalats i no existís una reserva de sòl per a aquesta finalitat en aquest Pla, es podran
situar en sòl no urbanitzable, seguint el tràmit pervist a l’article 127 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de
juliol”, essent compatible, en virtut dels articles 248.5 i 194.3 del PGO, l’ús d’edificacions d’utilitat pública
i interès social a la zona en clau 12 (zona preferentment agrícola), que és la majoritària en SNU, sense cap
regulació particular, més enllà de les condicions genèriques previstes a l’art. 186 del PGO.

Cal adaptar el règim del SNU municipal per tal de delimitar els àmbits i fixar les estratègies més adequades
per minimitzar l’impacte territorial i paisatgístic generat pels serveis tècnics i altres instal·lacions
ambientals d’interès públic que es puguin emplaçar en el SNU municipal i evitar la possibilitat que la seva
implantació pugui accentuar la fragmentació del sòl no urbanitzable municipal, que ja està condicionat
fortament per les infraestructures lineals de comunicació existents (C-16, C-25, N-141c, C-16C) i de
transport d’energia.
És coherent, per tant, en consonància amb el TRLU, modificat Decret Llei 16/2019, que les zones en SNU i
els sector de sòl urbanitzable no delimitat de Sant Isidre IV integrin les directrius i objectius d’ordenació
territorial i de paisatge del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, així com els del Pla director
urbanístic del Pla de Bages, el Pla director urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari, el pla director
aeroportuari de l’aeròdrom Barcelona/Bages i el pla director urbanístic de l’activitat minera al Bages i
d’altres com el recentment aprovat pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona, cap d’ells transposada al
planejament urbanístic municipal.
També és necessari integrar-hi el patrimoni natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural i el seu entorn
d’influència.

Mentre no es delimiti el sector de sòl urbanitzable de Sant Isidre IV, atès que el règim d’ús és el del SNU,
també caldrà fer extensiva la modificació a aquest àmbit. També es proposa incloure-hi els sectors de sòl
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La normativa urbanística municipal vigent a Sant Fruitós de Bages, per al sòl no urbanitzable, encara conté
el règim que presentava en el moment d’aprovar-se definitivament la seva revisió l’any 1996 i, a tenor dels
canvis legislatius que hi ha hagut des d’aleshores, la normativa i els criteris en SNU del PGO no s’adapten
als vigents i no doten d’eines al municipi per vetllar per l’ordenació territorial i paisatgística municipal.

urbanitzable delimitat de Sant Isidre IV i de la Vall dels Horts per condicions d’emplaçament i grau de
desenvolupament.
Per tot plegat s’emet la següent,
Conclusions
Es fa necessari un anàlisi i adaptació del règim del sòl no urbanitzable al T.M. de Sant Fruitós de Bages,
per preservar els valors naturals i paisatgístics de l’entorn municipal i garantir una ordenació i criteris
d’implantació i obres de serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic que sigui acord
amb les singularitats i preexistències del municipi de Sant Fruitós de Bages, i dotar-lo de les eines
necessàries per vetllar per l’ordenació del seu territori i paisatge.
D’acord amb el que s’ha exposat, es compleix el supòsit previst a l’art. 5.1 del PGO que fixa que “1.Si les
circumstàncies ho exigissin es podrà modificar qualsevol dels elements o determinacions del Pla General
en les condicions que estableix el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. (...)” , i s’entén procedent
modificar el planejament urbanística municipal en el sòl no urbanitzable i urbanitzable dels sectors de Sant
Isidre IV, Vall dels Horts i industrial de Torroella, per a la regulació de les instal·lacions de producció
d’energia elèctrica en sòls no urbanitzables i urbanitzables, en especial, per a les actuacions esmentades
als articles 34.5.bis, 47.4.d i totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48 bis, tots ells del Decret legislatiu
1/2020.

Amb la finalitat d’estudiar la reforma del PGO en tots els sòls del terme municipal classificats com a no
urbanitzable i urbanitzable dels sectors de Sant Isidre IV, Vall dels Horts i industrial de Torroella,que
s’indiquen al document gràfic adjunt, procedeix la suspensió de totes les tramitacions i llicències
compreses a l’art. 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no
urbanitzable, i, durant el termini màxim d’un any, tot establint que aquesta suspensió restarà substituïda
per al preceptiva derivada de l’aprovació inicial de la modificació que en resulti, una vegada sigui efectiva
aquesta posterior suspensió. “

1r. Iniciar el procediment per modificar el Pla general d’ordenació per a la regulació de
les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en especial, per a les actuacions
esmentades als articles 34.5.bis, 47.4.d i a totes aquelles a les quals es refereix l’art. 48
bis, tots ells del Decret legislatiu 1/2010.
2n. Suspendre potestativament en tots els sòls del terme municipal classificats com a
no urbanitzables i els urbanitzables del sector Sant Isidre IV, sector residencial Vall dels
Horts i Sector industrial de Torroella (expressats gràficament al plànol unit), per a les
instal·lacions de producció elèctriques compreses a l’objecte de la modificació que se
cita a l’ap. 1r, totes les tramitacions i llicències compreses a l’art. 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, i,
durant el termini màxim d’un any, tot establint que aquesta suspensió restarà substituïda
per la preceptiva derivada de l’aprovació inicial de la modificació que en resulti, una
vegada sigui efectiva aquesta posterior suspensió.
3r. Publicar aquesta suspensió al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
circulació del terme municipal de Sant Fruitós de Bages, a la seu electrònica municipal
i al tauler municipal d’edictes.
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PROPOSTA ACORD:

4t. Comunicar aquesta suspensió a la Direcció General d’Urbanisme i als seus serveis
territorials, i a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya referida a
l’art. 14 de la Llei 16/2019, als efectes d’una coordinació interadministrativa adequada i
eficaç.

ANNEX PLÀNOL DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
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5è. Declarar que aquest és un acte de tràmit dins del procediment d’aprovació d’una
disposició administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
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Intervenció Sra. Alcaldessa
Intervenció Sr. Uró
Votació:
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels 7 regidors/res
presents (ERC 3; JUNTS x Sant Fruitós 2; PSC 2) que representa la majoria
absoluta legal dels membres de la Corporació.
PRECS I PREGUNTES
S’incorporen al seu lloc els regidors del grup municipal de GfP.
15. Pregunta de GfP en relació a les manifestacions fetes per regidor David Ruiz
al Ple municipal del mes de setembre envers al fet que els visitants de Món Sant
Benet van a Navarcles i no a Sant Fruitós de Bages (exp. 1647/2020).
Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP, donant lectura a la següent
pregunta:
Exposició
En el decurs del Ple de setembre de 2020, en el punt “Informació de les regidories” el
regidor David Ruiz va afirmar que des de l’àrea de Turisme:
a) “hem establert contactes i canals actius amb Món Sant Benet”

En relació a les seves afirmacions entenem que es basen amb dades objectives,
demostrables i tangibles, i lògicament com a regidor de govern no haurà posat sobre a
taula de forma frívola aquestes afirmacions fetes en seu plenària.
Per tant i a la vista que no hi ha cap expedient en relació a aquest assumpte i que en
reunió amb la gerència de Món Sant Benet ens han afirmat que desconeixen perquè el
regidor de Turisme Sr. David Ruiz a afirmat això, li demanem:
Pot donar-nos accés a les dades, informes o documents que sustentin les seves
afirmacions ?
Sant Fruitós de Bages, 8 d’octubre de 2020.
Per part del regidor Sr. Ruiz es dona resposta a la pregunta formulada.
16.Pregunta de GfP en relació a la contractació d’agents cívics per les escoles
(exp. 1647/2020).
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b) “ens estem trobant que realment els visitants de Món Sant Benet passen de llarg
del nucli (de Sant Fruitós de Bages) i segons paraules d’ells, se’n van cap a Navarcles”

Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP, donant lectura a la següent
pregunta:
Exposició.
El govern municipal la setmana anterior a l’inici del curs escolar 2020-2021 va emetre
una nota de premsa que deia:
"L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha incorporat 4 nous agents cívics que vetllaran
per tal que els infants i les famílies entrin i surtin de les escoles amb totes les mesures
de seguretat.”
Referent a aquest mateix assumpte en el Butlletí municipal del mes d’octubre, emès per
aquest mateix govern municipal diu:
“2 nous agents cívics vetllen per tal que compleixin les mesures de seguretat
establertes...”
I afegir que en un missatge a les xarxes enviat pel regidor de govern David Uró, el
divendres 25 de setembre, va dir que la contractació dels agents cívics era cosa de les
escoles.

Tot i que aquest nou govern ja ens comença a tenir acostumats als desgavells
informatius i a les notícies sense una sustentació real, ens poden aclarir perquè emeten
una nota de premsa dient que es contracten 4 agents cívics, en tant sols 10 dies llavors
resulta que en el butlletí municipal afirmen que són 2 i pel camí el regidor Uró diu que
això és cosa de les escoles ?
Sant Fruitós de Bages, 8 d’octubre de 2020
Intervenció del Sr. Ruiz dona resposta a la pregunta formulada.
Intervenció del Sr. Uró dona resposta a la pregunta formulada.
Intervenció del Sr. Batanés.
Intervenció del Sr. Ruiz dona resposta a la pregunta formulada.
17. Pregunta de GfP en relació a l’entrada servei del Nexe- jove i la seva
inauguració (exp. 1653/2020).
Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP, donant lectura a la següent
pregunta:
Exposició.
L’obra del nou Nexe-Jove, que ha estat producte de l’expedient dut a terme des de la
regidoria d’acció juvenil de la regidora Ingrid Bonells de Gent fent Poble, ha estat
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Amb tot això els preguntem:

finalitzada.
L’equipament interior del nou Nexe Jove, que ha estat producte de l’expedient dut a
terme des de la regidoria d’acció juvenil de la regidora Ingrid Bonells de Gent fent Poble,
ha estat finalitzat.
Ara fa unes setmanes ha entrat en servei aquest nou Nexe-Jove.
L’actual govern municipal, que ha fet altres inauguracions, ha decidit no inaugurar
aquest espai del Nexe-Jove.
Entenem que aquest és un menyspreu cap als joves i cap a la feina ben feta per Gent
fent poble.
Preguntem:
Poden superar aquest aspecte que els afecta i dur a terme una inauguració conjunta
entre els 4 grups municipals que estem a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ?
Sant Fruitós de Bages, 8 d’octubre de 2020
Intervenció de la Sra. Alcaldessa.
Intervenció de la Sra. Morales dona resposta a la pregunta formulada.
Intervenció del Sr. Batanés.
18. Pregunta de GfP en relació a la modificació Puntual de “Hostal Pineda – Can
Figueras” (exp. 1653/2020).
Intervenció del Sr. Batanés del Grup municipal GfP, donant lectura a les següents
preguntes:

La magnitud del despropòsit del regidor David Uró i del govern tripartit d’ERC, PSC i
JuntsxSF envers aquest assumpte de l’Hostal Pineda – Can Figueras és de dimensions
mai vistes.
El regidor d’urbanisme David Uró i l’alcaldessa Àdria Mazcuñan han incomplert de forma
sistemàtica i continua cada una de les afirmacions i compromisos anunciats en les
preguntes efectuades per Gent fent Poble en el Ple de juliol de 2020 i en el Ple de
setembre de 2020.
A saber:
Ple del 8 de juliol de 2020. David Uró:
“La proposta no és la mateixa”
Doncs preguntem : quina és ?
Ple del 8 de juliol de 2020. David Uró:
“S’han incorporat coses, es va millorar la proposta”
Doncs preguntem: quines coses s’han incorporat que siguin una millora ?
Ple del 8 de juliol de 2020. David Uró:
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Exposició.

“Vam demanar informes”
Doncs preguntem: quins informes són i a què esperen a ensenyar-los ?
Ple del 8 de juliol de 2020. David Uró:
“Compartir informes amb l’oposició”
Doncs preguntem: després de 2 mesos i 7 dies, a què espera a compartir aquests
informes amb l’oposició ?
Ple del 9 de setembre de 2020. David Uró:
“Parlem-ne”
Doncs preguntem: de què hem de parlar si no han fet res ni han aportat res nou ? Aquí
ens té esperant a què ens convoqui per parlar-ne.
Ple del 9 de setembre de 2020. David Uró:
“Creiem que estaven informats, farem reunions”
Doncs preguntem: això de les reunions i després de reconèixer que no ens tenen
informats, deu seu catxondeo, oi ?
Ple del 9 de setembre de 2020. David Uró:
“Farem reunió de forma prioritària”
Doncs preguntem: prioritari per a vostè, què és ?
Ple del 9 de setembre de 2020: David Uró:
“alternativa proposada, farem reunió per conèixer-la”

Ple del 9 de setembre de 2020. Àdria Mazcuñan:
“Ho portarem a Ple i farem reunió prèvia, sí”
Doncs preguntem: si van dir que això seria a l’octubre i estem a 15 d’octubre, en 14 dies
farem reunió i farem un Ple extraordinari ?
Ple del 9 de setembre de 2020. David Uró:
“Al ple d’octubre i a ser possible a l’ordinari”
Doncs preguntem: a quin Ple ordinari d’octubre ?, i en tot cas per quin dia té previst
aquest Ple dins del mes d’octubre ?
Ple del 9 de setembre de 2020. David Uró:
“reconec que li vaig dir a la família que faria un Ple a l’octubre”
Doncs preguntem: com pensa explicar a la família Figueras que a banda d’enganyar a
Gent fent Poble i d’enganyar als ciutadans de Sant Fruitós de Bages, també els està
enganyant a ells ?
I preguntem finalment:
Sr. David Uró, no li cau la cara de vergonya ?
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Doncs preguntem: realment hi ha una alternativa ? , perquè hem accedit al l’expedient i
hi ha exactament els mateixos documents que hi havia el dia 16 de juny (avant de la
moció de censura). Pot ser doncs que la reunió per conèixer l’alternativa no es pugui fer
mai, per què és que no hi ha cap alternativa ?

Sant Fruitós de Bages, 8 d’octubre de 2020
Intervenció del Sr. Uró dona resposta a la pregunta formulada.
Intervenció del Sr. Batanés.
Intervenció del Sr. Uró.
I, sense mes assumptes a tractar, l’Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la sessió
del Ple, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta a la data de la signatura
electrònica”
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.

