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 10 de desembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY ACTA NÚM. 13 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 10 DE
DESEMBRE DE 2020.
PRESIDEIX :
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
ASSISTEIXEN :
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)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:02 hores del dia esmentat a
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal
efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa-Presidenta,
Sra.
Àdria
Mazcuñan i Claret.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es, el Sr. Alcaldessa-Presidenta,
declara oberta la sessió, procedint-se acte
seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari

Es fa constar que la totalitat dels acords es prenen dins el dia 10 de desembre de 2020,
i el pas del dia 10 al dia 11 de desembre es produeix durant el punt número 15 de l‘ordre
del dia.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 14/12/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

EXP.

1. Aprovació de l’acta de les següents
sessions del Ple: ordinària de 12 de
novembre 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 de les següents sessions:
ordinària de 9 de novembre de 2020;
ordinària de 16 de novembre de 2020;
ordinària de 23 de novembre de 2020;
ordinària de 30 de novembre de 2020.
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció presentada pels quatre grups
municipals amb motiu del dia mundial
de la sida
6. Moció presentada pels quatre grups
municipals per donar suport a la
candidatura de la sardana a la llista
representativa del patrimoni cultural
immaterial de la humanitat de la
Unesco.
7. Moció presentada pels quatre grups
municipals per a l’adhesió a la carta de
ciutats educadores.
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
8. Aprovar el calendari de sessions dels
òrgans col·legiats de govern per el
2021.
9. Compte general de l’exercici 2019:
aprovació definitiva
10. Aprovació del projecte del pressupost
general per a l’exercici 2021
11. Modificació relació de llocs de treball,
ampliació
jornada
de
l’auxiliar
biblioteca
12. Qualificació com a béns de domini
públic dels habitatges municipals a
destinar a lloguer social
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

PAG

HORA
INICI

1790/2020

3

42/2020

3

2:35

1810/2020
1859/2020
1934/2020
1982/2020

15

43:51

-

1:53

1:56:20

2:01:30

2019/2020

15

2021/2020

16

2:05:50

2022/2020

17

2:13:51

1373/2019

20

2:29:48

1091/2020

25

2:33:22

1015/2020

26

2:34:36

296/2020

31

4:18:30

1993/2020

33

4:19:58
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ASSUMPTES

13. Aprovació provisional de la modificació
puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Sant Fruitós de Bages a
l’àmbit de la deixalleria municipal.
14. Aprovació provisional del Pla parcial
Pineda IV
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
PRECS I PREGUNTES
15. Pregunta de Gent Fent Poble al
Govern sobre el coaching de policia
local
16. Pregunta de Gent Fent Poble al
Govern
sobre
les
cèdules
d’habitabilitat i els comptadors dels
habitatges municipals del C/Padró, 37
17. Pregunta de Gent Fent Poble al
Govern sobre la modificació puntual de
“Hostal Pineda – Can Figueras”
18. Pregunta de Gent Fent Poble al
Govern sobre els terminis de l’article
65 ROM

953/2017

37

4:22:37

632/2018

38

4:30:25

2044/2020

40

4:48:09

2044/2020

41

4:59:51

2044/2020

42

5:03:12

2044/2020

43

5:12:10

ASSUMPTES

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
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)
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1.
Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: ordinària de 12 de
novembre de 2020 (exp. 1790/2020).

20201497

29/10/2020 1185/2020
11:32

20201498

29/10/2020 546/2020
11:33

20201499
20201500
20201501
20201502
20201503
20201504
202015051
20201506

29/10/2020
13:57
29/10/2020
13:58
29/10/2020
13:59
29/10/2020
17:05
29/10/2020
17:06
29/10/2020
17:07
29/10/2020
17:09
29/10/2020
17:09

20201507

30/10/2020 560/2019
10:20

20201508
20201509

30/10/2020 912/2020
10:44
30/10/2020 1772/2020
11:55

20201510

30/10/2020 1587/2020
12:13

1

EXPEDIENT

RESUM

1666/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

1751/2020

1729/2020

Autorització assistència a formació personal
corporatiu.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres contingudes
en el projecte bàsic i d’execució per la
transformació de l’antic ajuntament en casal
d’entitats i jutjat de pau a Sant Fruitós de Bages.
Aprovació de la factura corresponent al contracte
de subministrament d’un vehicle elèctric AMB
destí als serveis tècnics municipals.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) 2020 d'Escola Pla del Puig, exercici
2020.
Retirada de diversos vehicles abandonats, Camio
Iveco 9574-FGK.
Denuncies de trànsit relació 20035396.

1759/2020

Denuncies de transit relacio 20036234.

1768/2020

Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 2-11-2020.
Deixar sense efectes les liquidacions tributàries
per acceptació d'al·legacions.
Deixar sense efectes les liquidacions tributàries
de parcel·les netes.
Comunicació prèvia ambiental Aparcament
exterior de vehicles. DENSO BARCELONA, SAU.
Autorització per fer ús de l'espai del bar de la
Residència d'Avis municipal, per realitzar les
proves de detecció del COVID.
Resolució recurs reposició per l’aprovació de la
justificació i ordenació de pagament del conveni
de col·laboració a MAMMUT FILMS S.L.
Deixar sense efectes liquidacions tributàries.

1833/2019

863/2020

912/2020
912/2020
439/2020
1769/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1772/2020 de relació de factures
número O/2020/193.
Extinció dels efectes de la comunicació d'una
activitat d' ebenisteria.

Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcaldessa
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20201494
20201495
20201496

DATA
I
HORA
28/10/2020
23:16
28/10/2020
23:20
29/10/2020
11:28

Nº

30/10/2020 1777/2020
15:00
30/10/2020 523/2020
15:04
30/10/2020 1321/2020
15:05

20201514
20201515
20201516
202015172
20201518

30/10/2020
15:05
30/10/2020
15:06
30/10/2020
15:15
30/10/2020
15:48
30/10/2020
22:49

20201519

30/10/2020 130/2018
22:50

20201520

02/11/2020 1503/2018
12:09

20201521
20201522
20201523
20201524
20201525
20201526

02/11/2020
14:43
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:44
02/11/2020
14:47
02/11/2020
18:43

20201527
20201528
20201529

02/11/2020 1454/2020
18:49
02/11/2020 1486/2020
18:50
02/11/2020 1485/2020
18:52

2

1763/2020
1338/2020
65/2019
1586/2017
1762/2020

1745/2020
1782/2020
1781/2020
1780/2020
1755/2020
354/2020

Ús del CAP - Pediatria per gestors COVID.
Aprovació de comunicació a INSS sobre
esgotament de dies d'IT de funcionària.
Subvenció al Programa General d' Inversions en
el Marc del Pla de Concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.
Finalització contracte per jubilació.
Finalització contractació interinitat per finalització
contracte persona que estava substituint.
Denegació d'accés a la informació.
Finalització contracte de relleu per jubilació de la
persona que substitueix.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública - Autoritzacio parada no alimentaria per la
festivitat de la Castanyada 2020.
Prendre coneixement relacions valorades i
recepcions d'obres abastament i clavegueram
2018
Emissió d’informe adreçat al Departament de
Territori i Sostenibilitat, sobre el Pla director
urbanístic de les activitats de càmping.
Convocatòria del Ple extraordinari de 5-11-20
(ordenances fiscals).
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 5-11-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència i Serveis Centrals de 5-11-20.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Territori, en sessió ordinària, de 5-11-20.
Compareixença a Recurs CA 222/2020 (ordinari)
JCA 12 plusvalua ALTAMIRA.
Aprovació de les factures 920046 i 920047
corresponents al contracte de reasfaltament de
carrers i senyalització viària horitzontal als
polígons industrials Sant Isidre, Riu d’Or i Casa
Nova.
Comunicació reforma cuina Carretera Artés, 1 1r
1a.
Comunicació per canvi banyera per plat de dutxa
C/ de la Caça, 12.
Comunicació per reforma terrassa Plaça Pintor
Cases, 8.

Diligència per fer constar que aquest decret ha estat modificat pel decret 2020-1544
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20201511
20201512
20201513

02/11/2020
18:53
02/11/2020
18:54
02/11/2020
18:55
02/11/2020
20:01
02/11/2020
20:02
02/11/2020
20:03
02/11/2020
20:04
02/11/2020
20:08
03/11/2020
13:05

1377/2020

1754/2020

Comunicació per canviar paviment cuina,
arrebossat escala i repassar teulada C/ Padró, 47.
Comunicació per substitució sanitaris i
revestiments del bany C/ Lluís Castells, 22.
Justificació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) d'AEE PAIDOS, exercici 2020.
Concessió del servei d'ajuda a domicili.

1661/2020

Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

1740/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1424/2020

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

20201539
20201540
20201541
20201542
20201543
20201544

04/11/2020
9:44
04/11/2020
9:47
04/11/2020
10:14
04/11/2020
10:14
04/11/2020
10:15
04/11/2020
10:17

1652/2020

20201545
20201546

04/11/2020
13:51
04/11/2020
13:52

1789/2020

20201547
20201548
20201549
20201550
20201551

04/11/2020
16:44
05/11/2020
8:38
05/11/2020
14:47
05/11/2020
14:49
05/11/2020
14:50

1682/2020

1379/2020
1569/2020

1535/2020
553/2020

1643/2020
1752/2020
1373/2019
1338/2020
1586/2017

2302/2019

1588/2020
1810/2020
1614/2020
1802/2020

Convocatòria de la sisena sessió de la Comissió
per a la recuperació social i econòmica del Covid19.
Comunicació prèvia d'una activitat de centre
ocupacional - Fundació Ampans.
Llicències de tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos.
Aprovació Nomenament interí per vacant fins a
cobertura definitiva de la plaça arquitecta tècnica.
Ús del despatx dels grups municipals.
Aprovació contractació temporal per interinitat fins
cobertura definitiva de la plaça de funcionari.
Modificació del Decret de finalització relació
laboral de funcionari per canvi en la liquidació
bruta per presentació d'alta d'IT.
Denuncies de trànsit relació 20036739.
Aprovació de l’acta de recepció del
subministrament i instal·lació del lot 3: Mobiliari
del casal de joves Nexe
Incompliment de l'ordenança animals.
Decret de justificació subv. nominativa (conveni) a
ASFE per celebració 32a. Copa Bages 2020.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 9-11-2020.
Aprovació finalització relació laboral educadora
llar infants per renúncia voluntària treballadora.
Devolució ingrés indeguts treballadora.
Pàgina 6 de 45

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: 9H67RG4X22S2972EP7DQW6LL6 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 45

20201530
20201531
20201532
20201533
20201534
20201535
20201536
20201537
20201538

05/11/2020
14:50

1692/2020

20201553

05/11/2020
14:51

1760/2020

20201554
20201555
20201556

05/11/2020
19:28
06/11/2020
9:09
06/11/2020
9:30

1698/2020

Decret d'actualització de dades de l'AMPA Llar
infants Les Oliveres al Registre municipal
d'entitats i associacions.
Decret d'actualització de dades de l'AFA Pla del
Puig al Registre municipal d'entitats i
associacions.
Denegació d'ajuda social per material escolar.

1796/2020

Denuncies de trànsit relació 20037494.

361/2020

20201557
202015583
20201559
20201560
20201561
20201562
20201563
20201564

06/11/2020
10:12
06/11/2020
10:13
06/11/2020
10:24
06/11/2020
10:58
06/11/2020
10:59
06/11/2020
11:03
06/11/2020
11:06
06/11/2020
13:41

1597/2020

Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la Tresoreria
Municipal del 10 de febrer al 24 de setembre de
2020, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Llicència per instal.lació de bastida C/ Albéniz, 30.

1732/2020

Aprovació nòmina mes d'octubre 2020.

1786/2020

20201565

06/11/2020
19:04

1801/2020

20201566

06/11/2020
19:16

1463/2020

20201567

06/11/2020
19:17

1585/2020

Sobre accés a informació sol·licitada per
treballador.
Comunicació per substitució paviment local C/
Nou, 11 bx.
Comunicació per reforma de cuina i bany C/
Sallent, 39 4t 2a.
Llicència per escomesa subministrament nous
abonats C/ Joan Maragall, 17.
Comunicació per substitució teules de la coberta
Carretera de Vic, 88.
Inici del procediment per a la determinació dels
efectes dels incompliments contractuals comesos
per l’empresa contractista (Soler Global Service,
S.L.)
Aprovació nomenament interí per programa
administrativa Serveis Econòmics i suport a
RRHH per superació procés selectiu.
Fraccionament de la liquidació número
2020/0000002226, en concepte de llicència
d'obres.
LLicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
Padró, 20.

3

1694/2020
1702/2020
1596/2020
1494/2020
1443/2015

Diligència per fer constar error en el títol “proposta de decret”, sent el títol correcte “decret”
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20201552

06/11/2020
21:12

1801/2020

20201569

06/11/2020
21:14

2340/2019

20201570

09/11/2020
8:28

2302/2019

20201571

09/11/2020
8:39

1458/2020

20201572
20201573
20201574
20201575
20201576
20201577
20201578
20201579
20201580

09/11/2020
8:44
09/11/2020
8:44
09/11/2020
8:46
09/11/2020
8:47
09/11/2020
8:47
09/11/2020
8:48
09/11/2020
8:48
09/11/2020
8:50
09/11/2020
9:02

18/2013

20201581
20201582
20201583

09/11/2020
9:03
09/11/2020
14:28
09/11/2020
14:30

1516/2020

20201584

09/11/2020
14:34

852/2020

1672/2020
1554/2020
1743/2020
1399/2020
1400/2020
1580/2020
1582/2020
1630/2020

1790/2020
143/2020

Nomenament interí per programa administrativa
Serveis Econòmics i suport a RRHH per
superació procés selectiu.
Aprovació acta recepció d'obres Millora i reforma
de les instal·lacions d’enllumenat públic de la
urbanització de Pineda de Bages per a
l’eliminació de punts foscos (fase 2)
Sobre l’aprovació de les factures 4755 i 4756
corresponents al contracte de subministrament i
instal·lació de mobiliari al Casal de Joves Nexe de
Sant Fruitós de Bages.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
novembre de 2020.
Aprovació diferencia sous personal subrogat
residència 2019.
Comunicació per pavimentació de 30 metres C/
De la Mònica, 5.
Comunicació per actuacions vàries per adequació
local C/ Casajoana, 16.
Comunicació per substitució enrajolat patí C/
Major, 1.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
per autoconsum C/ del Pi, 9.
Comunicació instal.lació plaques fotovoltàiques
per autoconsum C/ del Mig, 34.
Comunicació per reparació rajoles balcó i reforma
bany C/ Barcelona, 9 1r 1a.
Comunicació per enrajolat terra Plaça de de la
Vila, 3.
Comunicació per reobertura de finestres existents
i repicat de graó interior Carretera de Vic, 32
baixos.
Sobre sol·licitud abonament hores treballador.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 1211-20.
Aprovació llista provisional admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO TS Arquitecte/a.
Compliment ordre d'execució i arxiu expedient
abocament incontrolat al camí de Viladordis (zona
dels tres salts).

4

Diligència per fer constar que aquest decret és erroni per estar signat per persona incompetent. El
correcte és el 2020-1565.
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202015684

09/11/2020
14:35
09/11/2020
15:18
09/11/2020
20:03
09/11/2020
20:03
10/11/2020
8:15

912/2020

Sobre la devolució d'ingresos

458/2020
1525/2020

Autorització accés tècnic designat pels propietaris
a l'habitatge situat al Carrer Padró, 51
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.

1699/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1986/2019

20201590

10/11/2020
8:19

82/2020

20201591
20201592

10/11/2020
8:20
10/11/2020
8:22

122/2020

20201593

10/11/2020
8:22

764/2020

20201594

10/11/2020
8:23

190/2020

20201595

10/11/2020
8:31

1832/2020

20201596
20201597

10/11/2020
17:16
10/11/2020
17:17

1373/2019

20201598

10/11/2020
17:22

1737/2020

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (OCTUBRE 2020)
Sobre l’aprovació del reconeixement d’obligacions
i ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(novembre/2020)
Liquidació del servei de teleassistència
corresponen al mes d'octubre
Sobre l’aprovació de la segona factura
corresponent al 50 % dels honoraris de la
redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic per
la construcció d’una comissaria de la Policia Local
i Urbanització dels Espais Exteriors.
Sobre l’aprovació de la factura núm. 317,
corresponent als treballs de compliment
substitutori necessaris per a que les parcel·les
assoleixin les condicions de l’ordenança
liquidació servei Conjunt d'Atenció domiciliària
Sad+ Teleassistència corresponent al mes
d'octubre.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1832/2020 de relació de factures
número O/2020/199
Resolució del recurs de reposició sobre ús del
despatx dels grups municipals
Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1622/2020 de
relació de factures número O/2020/177 en
concepte de quotes llicència GPS Policia Local.
Aprovació del contracte menor del servei de
muntatge i instal·lació de l’enllumenat ornamental
nadalenc a la via pública per a la temporada de
Nadal 2020-2021, com a mesura cautelar
establerta en el Decret d’alcaldia 2020-1564 de 6
de novembre.

1475/2018

1622/2020
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20201585
20201586
20201587
20201588
20201589

11/11/2020
9:43

1723/2020

20201600
20201601

11/11/2020
10:41
11/11/2020
10:41

2352/2019

20201602
20201603

11/11/2020
10:51
11/11/2020
15:49

1792/2020

20201604
20201605
20201606

12/11/2020
11:16
12/11/2020
12:36
12/11/2020
12:36

314/2020

20201607

12/11/2020
12:39

1578/2017

20201608

12/11/2020
12:40

144/2020

20201609
20201610

12/11/2020
12:41
12/11/2020
17:11

1828/2020

20201611
20201612
20201613
20201614
20201615
20201616

12/11/2020
17:39
12/11/2020
18:17
12/11/2020
18:19
12/11/2020
18:24
12/11/2020
19:48
12/11/2020
22:16

1859/2020

1795/2019

1817/2020

Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 1723/2020 de
relació de factures número O/2020/186 en
concepte de diverses assegurances
Desestiment i arxiu expedint sol.licitud
comunicació per tancament finca C/ Padró, 56.
Desestiment i arxiu expedient comunicació
substitució rajoles i elements del bany C/ Mestre
Josep Simón, 4 3r 3a.
Concessió d'ajuda social per material escolar.

373/2014

Incoació ordre execució per adequació parcel.la
degut al deficient estat de conservació C/ Mònica,
1.
EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES
PER INGRESSOS INFERIORS AL SMI 2020.
Modificació de crèdit 23/2020 transferència de
crèdit dintre el mateix grup de funció i capítol 1
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració
proves borsa treballadors/es familiars.
Sobre la devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte d’obres per a la
instal·lació d’una caldera de biomassa al camp de
futbol municipal
Aprovació llistat definitiu admesos/es, exclosos/es
OPO PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL TORN
LLIURE.
Incoació ordre d'execució estat finca Carrer
Moixeró al Polígon Industrial Riu d'Or.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1871/2020 de relació de factures
número O/2020/201 SS
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 16-11-2020 .
Compareixença a recurs contenciós administratiu
322/2020 (ordinari).
Decret anul·lat

1682/2020

Incompliment de l'ordenança animals.

1338/2020

Aprovació modificació horari laboral de
treballador.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

1856/2020
1357/2020

1871/2020

1870/2020

1615/2020
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20201599

13/11/2020
9:01
13/11/2020
12:37
16/11/2020
11:02

1578/2020

20201620
20201621
20201622

16/11/2020
13:56
16/11/2020
14:33
16/11/2020
14:41

1728/2020

20201623
20201624

16/11/2020
14:42
16/11/2020
14:42

1836/2020

20201625
20201626
20201627
20201628

16/11/2020
14:43
16/11/2020
14:44
16/11/2020
14:45
16/11/2020
15:26

1233/2020

20201629
20201630

16/11/2020
15:34
16/11/2020
15:44

1889/2020

20201631

16/11/2020
15:44

1890/2020

20201632
20201633
20201634
20201635

17/11/2020
7:33
17/11/2020
7:36
17/11/2020
15:38
17/11/2020
15:43

1904/2020

5

1849/2020
1396/2020

373/2014
1880/2020

Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública Escola La Flama Activitat Física.
Denuncies de trànsit relació 20039356.
Decret de justificació de subv. nominativa
(pròrroga conveni) del Consell Pastoral de la
parròquia de SF, exercici 2020.
Incoació expedient disciplinari
Convocatòria de Comissió Paritària de
l'Aeròdrom.
Decret d'actualització de dades de l'AMPA
Col·legi Paidos al Registre municipal d'entitats i
associacions.
Còmput hores quadrant període Estat d'alarma.

881/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1902/2020 de relació de factures
número O/2020/202
Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa administratius aspirant.
Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa administratius.
COMPAREIXENÇA A Recurs CA 244/2020 JCA 3
David Sanmartí VS ORGT (IBI, IIVTNU; taxa
cementiri).
Requeriment d'esmenes comunicació constitució
secció sindical.
Compareixença a Recurs CA 424/2019 JCA 2 BT
telecomunciaciones VS ORGT (liquidacions
tributàries).
Compareixença a Recurs CA 305/2020 JCA 9
Montserrat Sanmartí VS ORGT (IBI, IIVTNU; taxa
cementiri).
Denegació d'accés la informació a excavacions
VIla Vila SA.
Denegació sol·licitud abonament quotes
col·legiació.
Aprovació finalització nomenament interí.

881/2020

Aprovació finalització nomenament interí.

1902/2020

1233/2020
1233/2020
1893/2020

1894/2020

1857/2020

Diligència per fer constar error en títol i el peu de signatures.
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202016175
20201618
20201619

18/11/2020
8:31
18/11/2020
8:36
18/11/2020
8:38
18/11/2020
8:39
18/11/2020
8:46
18/11/2020
10:40
18/11/2020
11:55
18/11/2020
11:55
18/11/2020
14:30

1367/2020

20201645
20201646
20201647

19/11/2020
10:10
19/11/2020
10:13
19/11/2020
13:45

1156/2020

20201648
20201649

19/11/2020
13:48
19/11/2020
13:54

1233/2020

20201650
20201651

19/11/2020
13:54
19/11/2020
14:50

1821/2020

20201652
20201653

19/11/2020
15:24
19/11/2020
15:27

1934/2020

1444/2020
1766/2020
1443/2020
1818/2020
2302/2019
66/2017
776/2016
354/2020

1147/2020
1863/2020

1483/2020

1922/2020

1420/2020

Llicència per reformar local C/ Jacint Verdaguer,
47.
Llicència per expansió xarxa telecomunicacions
Carrer Sakura PI Santa Anna.
Llicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
Tres salts, 1-7 (P.I. El Grau).
Llicència per expansió xarxa telecomunicacions
sector industrial Carretera de Berga II.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Sobre la correcció d’errades del Decret de
Regidoria 2020-1570 de 9 de novembre de 2020.
Convocatòria del Consell Municipal d' Infància del
dia 2.12.2020
Convocatòria del Consell Municipal de Cultura de
25.11.2020
Aprovació de l’acta de recepció del contracte de
les obres de reasfaltament de carrers i
senyalització viària horitzontal als polígons
industrials Sant Isidre i Riu d’Or Casanova.
Llicència per reforma habitatge unifamiliar aïllat C/
Alzina, 11.
Justificació de subv. nominativa (pròrroga
conveni) d'Escola Paidos, 2020.
Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria per IT Sr. Guillem Català com a agent
de la policia local.
Aprovació citació explicació qualificació prova
borsa administratius.
Aprovació contractació d'una auxiliar
administrativa dins el marc Projecte RUBIK del
Consell Comarcal del Bages (2020) RUBIK 7
Aprovació nomenament interí per substitució
transitòria per IT agent de la policia local.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública per trobada amb families del municipi per
preparar manifestacio dia 19/11 a Pl. Alfred
Figueres.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 2311-2020.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1420/2020 de relació de factures
número O/2020/161 en concepte de control de
coloms.
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20201636
20201637
20201638
20201639
20201640
20201641
20201642
20201643
20201644

19/11/2020
18:48

1431/2020

20201655
20201656
20201657
20201658

19/11/2020
19:38
19/11/2020
19:39
20/11/2020
11:35
20/11/2020
12:53

1899/2020

Modificació còmput obres realitzades sense
disposar de títol habilitant Carrer Roselló, número
2.
Denuncies de trànsit relació 20039827.

1915/2020

Denuncies de trànsit relació 20040510.

1912/2020

20201659
20201660

20/11/2020
14:31
20/11/2020
14:34

1443/2015

20201661

20/11/2020
15:08

1552/2019

20201662

20/11/2020
16:31

1402/2020

20201663
20201664
20201665
20201666

20/11/2020
22:20
23/11/2020
8:24
23/11/2020
8:52
23/11/2020
12:22

1909/2020

Aprovació reconeixement de triennis amb efectes
retroactius.
Aplicació de mesura correctora transitòria degut a
la situació sanitària actual a la terrassa del Bar
Natura.
Adjudicació contracte menor bàcul semafòric
Pineda de Bages - Aluvisa
Resposta al.legacions i documentació per realitzar
obres expedient restabliments de la legalitat
urbanística (obres o actuacions ja executades
sense títol habilitant) a l' Avinguda del Doctor
Fleming, 4.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte per l’execució de les obres contingudes
en el projecte “Zona esportiva a la zona verda del
polígon industrial Riu d’Or: Construcció del nou
skatepark”
Decret sobre l'ús d'equipaments esportius
municipals, en situació de Covid-19 (actualització
segons Pla d'obertura progressiva d'activitats)
Concessió del servei de Teleassistència.

1776/2020

Cessament activitat tèxtil - La fàbrica del Pont Vell

1820/2020

Concessió d'ajuda social per material escolar.

1593/2020

20201667
20201668
20201669
20201670
20201671

23/11/2020
12:23
23/11/2020
12:31
23/11/2020
12:33
23/11/2020
12:57
23/11/2020
13:06

65/2019

Compareixença a procediment penal per
oferiment d'accions judicials en reclamació per
danys a béns municipals.
Accés a la informació per part de regidor.

808/2020

1440/2020

1775/2020
1783/2020
1274/2020
1761/2020

Aprovació autorització assistència accions
formatives a personal vari Corporatiu.
Concessió del servei d'ajuda a domicili.
Comunicació de modificació no substancial Petro Pintó
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes d'octubre (NOMINA
NOVEMBRE).
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20201654

23/11/2020
13:22
23/11/2020
13:22

1179/2020

20201674
20201675
20201676
20201677

23/11/2020
13:30
23/11/2020
13:31
23/11/2020
13:32
23/11/2020
13:36

1804/2020

20201678

23/11/2020
13:44

1255/2019

20201679
20201680

23/11/2020
13:45
23/11/2020
15:52

1948/2020

20201681
20201682
20201683

23/11/2020
16:06
23/11/2020
16:06
23/11/2020
16:07

1475/2020

20201684
20201685

23/11/2020
16:31
23/11/2020
17:00

948/2020

20201686

23/11/2020
17:01

1367/2016

20201687
20201688
20201689

23/11/2020
20:02
24/11/2020
12:38
24/11/2020
13:34

436/2020

1916/2020

1671/2020
1625/2020
1913/2020

1960/2020

1728/2020
1077/2020

952/2018

1951/2020
1507/2020

Declarar caducitat llicència per no realització
obres de construcció habitatge al C/ Faig, 21.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació
i ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1916/2020 de relació de factures
número O/2020/203.
Llicència per cata connexió escomesa d'aigua C/
General Prim, 99-103 .
Comunicació per instal.lació d'envà pluvial a
l'Avinguda Bertrand i Serra, 46.
Comunicació per reparació de coberta C/ Sant
Isidre, 4.
Declarar la caducitat de la llicència 2006/39 de
reforma edifici entre mitgeres per ser plurifamiliar
C/ Pintor Sert, 3.
Decret liquidació Escola de música i arts de
Navarcles-Sant Fruitós de Bages, aportació
Aj.Sant Fruitós, curs 2018-2019.
Compareixença a Recurs CA 192/2020 (abreujat)
JCA 16
Sol.licitud de diverses reunions per part del grup
municipal de GfP amb diversos tècnics
municipals.
Aprovació sol·licitud comissió de serveis Sr. Lluís
López com a instructor expedient disciplinari.
Aprovació sol·licitud comissió de serveis Sr. Lluís
López com a instructor expedient disciplinari.
Acceptació de la proposta de tramitar un projecte
per a l’obertura o la recuperació de vies d’accés
paratge del Molinot entre el Bosc de les Costes i
la Mina.
Retirada de vehicle abandonat - Renault Master
6846-CHD
Sobre la devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte d’execució conjunta de
les obres d’asfaltament i millora de diversos
àmbits del municipi de Sant Fruitós de Bages
Denegar la devolució de garantia definitiva i
requeriment de les reparacions necessàries per
resoldre les deficiències detectades per la direcció
de l’obra.
Decret de compareixença a contenciós
administratiu
Baixa expedient 2000000102 per duplicitat.
Decret d' Alcaldia a través del que es desestima el
recurs de reposició interposat
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20201672
20201673

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern de les següents sessions:
ordinària de 9 de novembre de 2020; ordinària de 16 de novembre de 2020;
ordinària de 23 de novembre de 2020; ordinària de 30 de novembre de 2020.(
1810/2020; 1859/2020; 1934/2020; 1982/2020).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4.

Informació de les regidories

-

5.
Moció presentada pels quatre grups municipals amb motiu del dia mundial
de la sida
(exp. 2019/2020).
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DE ERC-AM, JxSF, PSC i GfP AMB MOTIU
DEL DIA MUNDIAL DE LA SIDA
El dia 1 de desembre es commemorà el 33è Dia mundial de la sida.
És un dia d’acció comunitària a nivell mundial per fomentar la conscienciació pública i la
implicació de la societat en la lluita contra el VIH i donar suport a totes les persones
afectades.
El lema d’aquest any ha estat “Compartim compromisos i respostes”.
Aquest any la Covid-19 ha fet que sigui evident, una vegada més, que la salut
s’interrelaciona amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, els drets
humans, la igualtat de gènere, la protecció social i l’economia.
Cal treballar de manera coordinada des de tots els àmbits de la societat per avançar en
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MOCIONS I PROPOSTES

la lluita contra les pandèmies de la Covid19 i del VIH.
Per aquest motius proposem al Ple d’adopció dels següents:
ACORDS

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
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Primer.- Adhesió de l’Ajuntament al manifest al Dia Mundial de la Sida
No obstant, el Ple decidirà.

6.
Moció presentada pels quatre grups municipals per donar suport a la
candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural
immaterial de la humanitat de la Unesco.
(exp. 2021/2020)
MOCIÓ QUE PRESENTEN A PLE ELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC-AM, JxSF, PSC
i GfP PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT,
DE LA UNESCO
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, de la UNESCO.
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un
símbol de la identitat catalana.
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat
cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible.
Els grups municipals de ERC-AM, JxSF, PSC i GfP proposen al ple l’adopció dels
següents
ACORDS

2.
Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes comarcals, a les entitats
sardanistes locals i a la Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de la
iniciativa.
3.

Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.

No obstant, el Ple decidirà.”
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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1.
Manifestar el nostre suport a la candidatura de la sardana a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
7.
Moció presentada pels quatre grups municipals per a l’adhesió a la carta
de ciutats educadores.
(exp. 2022/2020)
MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE ELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC-AM, JxSF,
PSC i GfP PER A L’ADHESIÓ A LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES
A partir de la celebració del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Barcelona
l’any 1990, en va sortir la Carta de Ciutats Educadores, que va ser revisada en el III
Congrés Internacional l’any 1994, per adaptar-la als nous reptes.
L’objectiu principal de la Carta de Ciutats Educadores és integrar la ciutat al país on
s’ubica, de manera que es relacioni amb el seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu
territori i amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar,
compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants. La ciutat educadora ha
d’exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals
(econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la
formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot
els infants i els joves, però amb voluntat decidida d’incorporació de persones de totes
les edats a la formació al llarg de la vida.
Les raons que justifiquen aquesta funció són d’ordre social, econòmic i polític, orientades
sobretot a un projecte d’ordre cultural i formatiu eficient i convivencial. Aquests són els
grans reptes del segle XXI:

2.
En segon lloc, promoure condicions de plena igualtat perquè tots puguin sentirse respectats i ser respectuosos, capaços de dialogar.
3.
I en tercer lloc, conjugar tots els factors possibles perquè es pugui construir,
ciutat a ciutat, poble a poble, una veritable societat del coneixement sense exclusions,
per la qual cosa cal preveure, entre d’altres necessitats, un accés fàcil de tota la població
a les tecnologies de la informació i de les comunicacions que permeten el seu
desenvolupament.
D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida social
i, per tant, de la ciutat i del poble. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de
novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la Declaració
Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret en atorgar-los
drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al seu grau de
maduresa.
La protecció de l’infant i del jove a la ciutat no consisteix únicament a privilegiar la seva
condició. És important trobar el lloc que en realitat els correspon al costat d’uns adults
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1.
En primer lloc “invertir” en l’educació, en cada persona, de manera que aquesta
persona sigui cada cop més capaç d’expressar, afirmar i desenvolupar el seu propi
potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i responsabilitat.

que posseeixin com a virtut ciutadana la satisfacció que ha de presidir la convivència
entre generacions. Infants i adults apareixen, a primers del segle XXI, igualment
necessitats d’una educació al llarg de la vida, d’una formació sempre renovada.
La diversitat és inherent a les ciutats i pobles actuals i se’n preveu un major increment
en el futur. Per això, un dels reptes de la ciutat educadora és promoure l’equilibri i
l’harmonia entre identitat i diversitat, tenint present les aportacions de les comunitats
que la integren i el dret de totes les persones que hi conviuen a sentir-se reconegudes
des de la seva pròpia identitat cultural.
S’afirma doncs el dret a la ciutat educadora, que s’ha d’entendre com una extensió
efectiva del dret fonamental a l’educació. S’ha de produir una veritable fusió, en l’etapa
educativa formal i en la vida adulta, dels recursos i la potència formativa de la ciutat amb
el desenvolupament del sistema educatiu, laboral i social. El dret a la ciutat educadora
ha de ser una garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones, de
justícia social i d’equilibri territorial. Tot això accentua la responsabilitat dels governs
locals en el sentit de desenvolupar totes les potencialitats educatives que acull la ciutat,
tot incorporant al seu projecte polític els principis de la ciutat educadora.
L’Ajuntament, com a institució més ben posicionada per a coordinar i dur a terme les
polítiques educatives de proximitat, tant pel caràcter global de la seva actuació, com per
la seva capacitat de conèixer la realitat ciutadana, ha de promoure que Sant Fruitós
esdevingui Ciutat educadora, amb tot el que això implica, d’impuls de l’acció educativa
integral i completa. L’Ajuntament de Sant Fruitós ha de passar de ser un escenari de
l’acció educativa a ser un agent educatiu.

ACORDS
Primer.- L’adhesió a la Carta de Ciutats Educadores i la formalització de la sol·licitud
d’ingrés a l’AICE.
Segon.- Elaborar un Projecte Educatiu de Sant Fruitós de Bages, amb la participació de
tots els agents educatius del poble i buscant el màxim de consens polític entre els grups
representats al Consistori.
Tercer.- Explicar la proposta als agents educatius de Sant Fruitós i garantir en tot
moment la implicació efectiva i el suport de l’Ajuntament en el desenvolupament del
Projecte Educatiu de Sant Fruitós de Bages.
Quart.- Adoptar el Projecte Educatiu de Sant Fruitós de Bages com a eina de coordinació
que permeti als agents educatius tenir una visió i uns objectius de conjunt, amb la finalitat
d’avançar i destacar com a poble en la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i
l’excel·lència en els resultats del procés educatiu col·lectiu.”
No obstant, el ple decidirà.
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Per tot això, es proposa l’adopció dels següents,

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
8.
Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats de govern per el
2021. (exp. 1373/2019).
Primer. Vist la mesura tercera de l’acord de Ple de 20 d’agost de 2020, de mesures
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en matèries
competència del Ple, en quant a la periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats.
S’ACORDA:

CALENDARI PER L'ANY 2021

GENER

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

Dium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Primer. En raó a la periodicitat fixada per les sessions dels òrgans col·legiats municipals,
s’estableix que la seva aplicació al calendari per l’any 2021 és la següent:

25

26

27

28

29

30

31

FEBRER

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

Dium

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14
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17

18
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28
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Dim.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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25

26
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28
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30
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Dij.
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Diss.

Dium

1

2

3

4

ABRIL

Dill.

Dim.

Dx.

5

6

7

8

9

10
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16
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18
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MARÇ

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30
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Diss.

Dium

1

2

MAIG

Dill.

Dim.

Dx.
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Div.

3

4
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JULIOL

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.
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JUNY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13
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28
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SETEMBRE

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.
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Dium

1

2

3
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25

26
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NOVEMBRE
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OCTUBRE

Dill.

Dim.

Dx.

Dij.

Div.

Diss.

Dium

1

2
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28
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30

31

Juntes de Govern
Local
Comissions
informatives
Plens

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.
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DESEMBRE

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
9.

Compte general de l’exercici 2019: aprovació definitiva (exp. 1091/2020).

Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió,
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de data 16 d’octubre de 2020.
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació,
objecció o observació.
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles
208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de les hisendes locals; l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general de l’ajuntament és
del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1
del Reial 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.
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Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2019, rendit per
l’Alcaldessa i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió
Informativa de la Presidència i Serveis Centrals, actuant en funcions de Comissió
Especial de Comptes, en sessió de data 8 d’octubre de 2020.

S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2019, integrada pels
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per a
l’administració local.
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de
Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
10.
Aprovació del projecte del pressupost general per a l’exercici 2021 (exp.
1015/2020).
Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala que les entitats locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual s’integraran, els
pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms i els de les societats
municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes autònoms ni societats
municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de la pròpia entitat).
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Sentit de l’acord:

Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els ens locals
elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s’integraran, el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la mateixa,
i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital
social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i següents estableixen el contingut
d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran d’integrar els estats de despeses, els
estats d’ingressos i les bases d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada entitat, així com
també com a annexos al mateix, els programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de
previsió i moviments del deute, així com el procediment d’elaboració i aprovació de dit
Pressupost.
En aplicació del contingut del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre
Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula la estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/415/2014, de 14 de març
i la Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local aprovada per Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’ha elaborat el projecte de pressupost municipal
per a l’exercici econòmic 2021.

Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2021, així com l’informe
favorable emès per l’Interventora municipal.
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
Un cop proposat el projecte de pressupost per la Junta de Govern Local i previ dictamen
favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels
següents
ACORDS :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages per a l’exercici econòmic del 2021, en la forma que s’expressa al resum per
capítols següent:
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Vista la memòria sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2021, que inclou els
estats de despeses i els estats d’ingressos.

2021
5.358.189,21 €
309.400,00 €
1.181.811,51 €
2.429.747,64 €
13.649,40 €
9.292.797,76 €
0,00 €
446.622,17 €
0,00 €
1.775.161,69 €
11.514.581,62 €
2021

4.858.080,13 €
3.314.356,10 €
11.501,00 €
520.409,60 €
8.704.346,83 €
2.464.262,79 €
0,00 €
10.500,00 €
335.472,00 €
11.514.581,62 €

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any
2021 que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa:
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PRESSUPOST 2021
I. INGRESSOS
C1- Impostos directes
C2-Impostos indirectes
C3-Taxes i altres ingressos
C4-Transferències corrents
C5-Ingressos patrimonials
INGRESSOS CORRENTS
C6-Alienació de inversions reals
C7-Transferències de capital
C8-Actius financers
C9-Passius financers
totals..............
II. DESPESES
C1-Personal
C2-Béns corrents i serveis
C3-Despesa financera
C4-Transferències corrents
DESPESES CORRENTS
C6-Inversions reals
C7-Transferències de capital
C8-Actius financers
C9-Passius financers
totals..............
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TERCER.- Una vegada aprovat inicialment pel Ple, s’exposarà al públic durant un termini
de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis
municipal l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici econòmic 2021 i la
plantilla de personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el benentès que,
si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament.
QUART.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici
econòmic 2021, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que
inclourà el resum per capítols i la plantilla i així mateix, es traslladarà còpia del
pressupost a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

-

-

-

-

Tota l’activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims
obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local
Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les
Treballadores familiars.
Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de l’àmbit
educatiu del municipi.
Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i desenvolupament
promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció laboral dels
col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser contractat
mitjançant Plans d’Ocupació Locals.
Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil, d’atenció a urgències i
emergències de tot tipus.
Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadana. Servei de participació
ciutadana i comunicació. La funció de fe pública, assessorament legal perceptiu.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. Servei de
contractació administrativa i informàtica. Serveis de tramitació i gestió electrònica
de procediments administratius. El servei de la Secretaria municipal.
Àrea de Serveis Territorials: El control sanitari del medi ambient; d’indústries,
activitats i serveis, transport, soroll i vibracions d’edificis, de la distribució i
subministrament d’aliments i de cementiris. Els serveis d’ordenació i tramitació
d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. El servei
de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics.

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial i prioritari les categories
i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i amb les
dotacions estrictament imprescindibles per a dur-los a terme.
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CINQUÈ.- Declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2021, els següents:

I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren essencials i prioritaris per a garantir l’ adequat
funcionament dels serveis públics.
SISÈ.- Disposar que l’acord cinquè queda suspès fins que vigeixi el pressupost 2021 en
uns termes que no impedeixin el seu compliment.
SETÈ.- En cas que aquest pressupost esdevingui definitiu, efectuar una retenció de
crèdit per no disponibilitat dels imports dels augments previstos de les retribucions dels
empleats públics fins que el Govern central no estableixi aquests augments, si es el cas.
VUITÈ.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació
NOVÈ.- Declarar que els acords primer i segon són un acte de tràmit, no posa fi a la via
administrativa i no pot ser impugnada separadament. Forma part d’un procediment
d’aprovació de disposicions generals.
DESÈ.- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si
l’aprovació inicial esdevé definitiva:
-

-

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

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:
A favor: 7 (3 ERC, 2 JxSF, 2 PSC)
En contra: 5 GFP
11.
Modificació relació de llocs de treball, ampliació jornada de l’auxiliar
biblioteca
(exp. 296/2020)
Primer.- Vist l’informe de la directora de la Biblioteca Municipal en el que sol·licita
l’ampliació de la jornada laboral del lloc de treball de l’auxiliar de biblioteca atès que és
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

una actuació necessària per avançar en la millora de la prestació dels serveis que
actualment ofereix la biblioteca i que aquest canvi comportarà la unificació d’horaris del
personal de biblioteca i per tant, facilitarà la comunicació i cohesió dins de l’equip de
treball.
Segon.- Vista la provisió de la regidora de Cultura que sol·licita a l’àrea de Recursos
Humans que realitzi els tràmits oportuns per a l’ampliació de jornada de l’auxiliar
biblioteca al 100%.
Tercer.- En la mesa de negociació col·lectiva del passat 19 de maig de 2020 es va
acordar l’ampliació de jornada del lloc de treball d’auxiliar biblioteca.
Quart.- Vist els informes de la tècnica de Recursos Humans que obra en l’expedient.
Cinquè.- Considerant que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local i article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la modificació
de la relació de llocs de treball.
ACORDS:

Segon.- Notificar-ho a la interessada, la directora de la biblioteca Municipal i a la Junta
de Personal
Tercer.- Publicar la modificació al BOP i 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 del jutjats del contenciósadministratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.

-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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Primer.- Modificar la relació de llocs de treball, en el sentit d’ampliar la jornada de
l’auxiliar de biblioteca, passant del 75% de jornada actual al 100%, amb data d’efectes
del següent dia laborable a l’aprovació d’aquest acord.

Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
12.
Qualificació com a béns de domini públic dels habitatges municipals a
destinar a lloguer social (exp. 1993/2020)
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és propietari del següent immoble:

Referència cadastral: 6430628DG0263S0001YO
Actualment, cadascuna de les plantes que integren la finca registral constitueixen dos
habitatges independents, segons cèdules d’habitabilitat corresponents a cadascun d’ells
que s’adjunten al present.
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Finca número 3176 inscrita al Registre de la Propietat de Manresa 4 al volum 1722, llibre
76 de Sant Fruitós de Bages foli 52. Li pertany en virtut d’escriptura d’acceptació i
adjudicació d’herència autoritzada pel Notari de Sant Joan de Vilatorrada Sr. Fernando
Alfonso Fernández de Tejada y Pérez Bejarano el dia 6 d’agost de 2013, sota el número
328 de protocol, quina descripció registral és la següent:

Tercer. Vist que, fruit de l’anterior, s’aprecia la necessitat de procedir a l'afectació al
domini públic de la finca abans descrita (que integra a la pràctica dos habitatges
independents), i en constatant-se l'oportunitat i la legalitat de la destinació d’aquest
immoble a dos habitatges adscrits al servei d’acolliment residencial temporal
d’urgències de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en els termes establerts a l’article
204.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, signant l’arquitecte municipal la proposta d’acord donant conformitat
a l’anterior.
Quart. Vist que en data 27 de novembre s’ha sol·licitat certificat de la inscripció del bé
en el Registre de la Propietat de la total finca, del que se’n deixarà constància a
l’expedient un cop se’n disposi.
Cinquè. Constatat que l’immoble descrit consta actualment a l'Inventari de Béns d'aquest
Ajuntament com a bé patrimonial.
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Segon. Vist que en data 12 de novembre de 2020 el Ple municipal va aprovar inicialment
el Reglament del servei d’acolliment residencial temporal d’urgències de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, quin article 3 estableix:

Sisè. De conformitat amb el que es disposa en l'article 204.5 del Text Refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, en relació amb el 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i article 20 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), es proposa al Ple, previ dictamen
de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'afectació del bé immoble descrit a la part dispositiva,
situat al carrer Padró numero 37, que integra els dos habitatges que consten a les
respectives cèdules d’habitabilitat que s’annexen al present, propietat de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, per ésser destinats al servei públic d’allotjament residencial
temporal d’urgències, canviant la seva qualificació de bé patrimonial a bé de domini
públic.
SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica
municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè
durant aquest període es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i
al·legacions, l’afectació restarà aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar
cap altre acord de manera expressa.
QUART. Modificar puntualment l’Inventari després de que els béns adquireixin la
naturalesa jurídica de béns de domini públic i adequar la nova qualificació al Registre de
la Propietat corresponent.

-

-

L’acte d’aprovació inicial és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot
ser impugnat separadament.
Si l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, posarà fi a la via administrativa i
podrà ser impugnat per mitja de recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajust a dret.

ANNEXOS-Cèdules d’habitabilitat dels habitatges.
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CINQUÈ. Declarar que:
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Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
13.
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages a l’àmbit de la deixalleria municipal.
(exp. 953/2017)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Primer. El Ple municipal, en sessió de 11 de juny de 2020, va aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages a
l’àmbit de la deixalleria municipal, incloent l’informe ambiental estratègic, promoguda per
l’Ajuntament, i redactada per l’arquitecte Esteve Corominas Noguera, en forma de
l’instrument signat per redactor el 21 de maig de 2020, i que consta incorporat a
l’expedient.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci al
BOP de data 30 de juny de 2020, al Diari regió-7 de data 2 de juliol de 2020, seu
electrònica municipal i a tauler municipal d’edictes així com sol·licitud d’informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Tercer. En data 25 de novembre de 2020, Esteve Corominas presenta la proposta de
modificació als efectes de la seva aprovació provisional.
Quart. Atès l’informe de l’arquitecte municipal, de data 27 de novembre de 2020 i
l’informe 23/2020 del secretari municipal, de 28 de novembre de 2020.
PROPOSTA D’ACORD:
1r. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
de Sant Fruitós de Bages a l’àmbit de la deixalleria municipal, promoguda per
l’Ajuntament i redactada per l’arquitecte Esteve Corominas Noguera.

3r. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
14.

Aprovació provisional del Pla parcial Pineda IV (exp. 632/2018)
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2n. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya central amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de maig de 2019, va aprovar
inicialment el Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable delimitat Pineda IV,
promogut per Cardoner Pineda Residencial SL, i assumit pels arquitectes Marc Paré
(col.legiat 25.256-1 COAC) i Marcos Castejón Pedreira (col.legiat 33.428-9 COAC) en
la versió formulada el dia 10 de maig de 2019.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública de quaranta-cinc dies,
mitjançant anunci al Diari regió-7 de data 24 de maig de 2019, BOP de data 31 de maig
de 2019, seu electrònica municipal i a tauler municipal d’edictes així com sol·licitud
d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, així com els
que s’indiquen en el document d’abast.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Tercer. En data 15 de novembre de 2020 (E-RC- 7485 i 7488) Cardoner Pineda
Residencial SL presenta la proposta de modificació als efectes de la seva aprovació
provisional.
Quart. Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 27 de novembre de 2020 i
l’informe del secretari 15/2020 de data 30 de novembre de 2020.
PROPOSTA D’ACORD:

-

No s’autoritzen les fases d’urbanització proposades pels promotors, donat que
no garanteixen que les parcel·les de la primera fase assoliran la condició
urbanístic de solar. Per tant, es contempla la urbanització com una sola fase,
sense perjudici que el projecte d’urbanització pugui preveure l’execució per
fases, sempre que aquestes garanteixin que les parcel·les resultants tenen la
condició de solar, i en tot cas, el termini màxim per l’execució de les obres
d’urbanització no superarà el previst al pla d’etapes del pla parcial (apartat 4 –
folis 87 i 88).

2n. Elevar el procediment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central
amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
3r. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.
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1r. Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del sector de sòl urbanitzable
delimitat Pineda IV promogut per Cardoner Pineda Residencial, i assumit pels
arquitectes Marc Paré Lezcano (col.legiat 25.256-1 COAC) i Marcos Castejón Pedreira
(col·legiat 33.428-9 COAC), amb la següent descripció:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
PRECS I PREGUNTES
15.

Pregunta de Gent Fent Poble al Govern sobre el coaching de policia local
(exp. 2044/2020)

PREGUNTA AL PLE ORDINARI DE 10.DESEMBRE.2020 – SANT FRUITÓS DE
BAGES
Que efectua el grup Municipal Gent fent Poble.

Gent fent Poble hem accedit fins a quatre vegades a l’expedient 1383/2020, anomenat
“Coaching Policia Local”.
En totes aquestes ocasions dins l’expedient només s’han trobat els documents de
contractació de la professional de la Coach Esther Sardans.
D’acord amb el contracte que figura a l’expedient com aprovat, la Coach Esther Sardans
havia de presentar un primer informe el dimarts 15 de setembre de 2020.
També, d’acord amb el contracte que figura a l’expedient com aprovat, la Coach Esther
Sardans havia de presentar un segon informe i una avaluació de seguiment en una data
a concretar, al finalitzar les formacions (les quals indiquen que acabaven el 20
d’octubre).
Al no trobar dins de l’expedient cap d’aquests documents els hi vam demanar via
instància els informes i l’avaluació, o que ens indiquessin l’expedient on trobar-los. Així
com també els registres d’assistències a les sessions de coaching dels membres de la
policia local.
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EXPEDIENT COACHING POLICIA LOCAL

Ho hem demanat fins a 6 vegades per instància (el 28 d’octubre, el 2 de novembre, el 6
de novembre, el 13 de novembre, el 23 de novembre i el 30 de novembre).
Vàrem rebre una resposta per escrit el dia 27 de novembre (després de la cinquena
instància entrada) on ens diuen:
- Que el que se sol·licita no es correspon amb cap document preexistent a l’Ajuntament.
- Sobre la pregunta de quins agents han assistit a cadascuna de les sessions, val a dir
que 15 dels membres del cos de la policia han acudit a sessions, ja siguin interins,
agents o caporals.
A data d’avui encara no tenim accés a la documentació. Ni els informes, ni l’avaluació,
ni els registres d’assistència.
Hem de recordar també que a la Coach Esther Sardans se li ha pagat una factura.
Les qüestions són:
- Si els 2 informes i l’avaluació de seguiment són 3 documents que la Coach Esther
Sardans havia de realitzar per contacte, i ja ha cobrat, com pot ser que ens responguin
“Que el que se sol·licita no es correspon amb cap document preexistent a l’Ajuntament”
?
- Ens poden donar accés demà divendres a l’informe primer que per contracte ha d’estar
fet amb data 15 de setembre de 2020, i al segon informe i l’avaluació que han d’estar
fets per contracte al finalitzar les formacions el 20 d’octubre ?

Grup Municipal Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 4 de desembre de 2020
SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
16.
Pregunta de Gent Fent Poble al Govern sobre les cèdules d’habitabilitat i
els comptadors dels habitatges municipals del C/Padró, 37 (exp. 2044/2020)
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- Ens poden donar accés demà divendres al detall de a quines sessions han acudit cada
un dels 15 membres de la Policia Local que afirmen vostès que han fet les sessions ?

PREGUNTA AL PLE ORDINARI DE 10.DESEMBRE.2020 – SANT FRUITÓS DE
BAGES
Que efectua el Grup Municipal Gent fent Poble.
CÈDULES I COMPTADORS PISOS C/ PADRÓ, 37
A la vista de les afirmacions fetes per la regidora Cristina Murcia al Ple del passat mes
de novembre referent a que aquests habitatges no tenien ni llum, ni aigua ni gas ni tan
sols cèdules d’habitabilitat, des de Gent fent Poble hem accedit a la informació relativa
a aquest assumpte.
D’acord amb les dades que hi ha a l’expedient, les cèdules d’habitabilitat van ser
demanades el dia 27 de novembre de 2019, tan sols dos dies després del final d’obra, i
quan governava Gent fent Poble. Els comptadors de gas i d’aigua van ser demanats el
16 d’octubre de 2019 i els de l’electricitat el dia 5 de novembre de 2019, just a les
acaballes de l’obra i quan governava Gent fent Poble.
Li demanem:
Pot confirmar la regidora Cristina Múrcia les dades que hem trobat a l’expedient i que
indiquen que les cèdules i els comptadors van ser demanats a finals de l’any 2019 i quan
governava Gent fent Poble ?
Grup Municipal Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 4 de desembre de 2020

Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
17.
Pregunta de Gent Fent Poble al Govern sobre la modificació puntual de
“Hostal Pineda – Can Figueras” (exp. 2044/2020)
PREGUNTA AL PLE ORDINARI DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2020. SANT FRUITÓS
DE BAGES
Que presenta el grup municipal Gent fent Poble.
EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE “HOSTAL PINEDA – CAN FIGUERAS”
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SOBRE L’ACORD

A l’expedient municipal 153/2019 (Modificació Puntual de Planejament Hostal PinedaCan Figueras), hi hem accedit en 4 ocasions i en cap d’elles hem trobat dins l’expedient
cap document urbanístic nou des del passat mes de juny quan governava Gent fent
Poble.
Així doncs, el projecte que hi ha a l’expedient és el del mes de juny de 2020 i els informes
del secretari municipal i de l’arquitecte municipal són favorables des d’aquella data.
En els plens de juliol, de setembre, d’octubre i de novembre hem preguntat des de Gent
fent Poble quan es portaria a aprovació i el regidor d’urbanisme David Uró a cada Ple
ens ha respost que ho faria al mes següent. Fins i tot fa dos mesos va dir que faria una
reunió de forma prioritària amb l’oposició
Al Ple de novembre, fa un mes, el regidor David Uró va respondre de forma clara que al
desembre de 2020 faria la reunió i que al desembre de 2020 es faria l’aprovació.
Estem avui al Ple ordinari de desembre i no s’ha fet la reunió i no s’ha portat el punt a
aprovació al Ple. Ha incomplert de nou la seva paraula donada en seu plenària i portem
així 6 mesos.
Els hi preguntem:
- Quin dia del mes de desembre de 2020 es farà la reunió amb l’oposició ?
- Quin dia del mes de desembre de 2020 es portarà aquest expedient a aprovació ?

SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
18.
Pregunta de Gent Fent Poble al Govern sobre els terminis de l’article 65
ROM. (exp. 2044/2020)
PREGUNTA AL PLE ORDINARI DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2020. SANT FRUITÓS
DE BAGES
Que presenta el grup municipal Gent fent Poble.
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GRUP MUNICIPAL GENT FENT POBLE
Sant Fruitós de Bages, 4 de desembre de 2020

EN RELACIÓ ALS TERMINIS QUE MARCA L’ARTICLE 65 DEL ROM
El ROM (Reglament Orgànic Municipal) fou aprovat per majoria del Ple municipal del
nostre Ajuntament). Aquest reglament és normatiu i es desenvolupa en base a la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com del text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 2 del nostre ROM indica que l’objecte d’aquest reglament és la regulació del
règim organitzatiu i del funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els
deures dels membres de la Corporació, la dels drets d’informació i de participació
ciutadana i la de determinats aspectes administratius i de procediment de l’organització
municipal.
L’Article 65, punt 3, lletra j) del ROM s’expressa sobre els Drets, dels Regidors
municipals.
El seu contingut és:

L’acte d’aprovació del govern municipal és el quin es fa en una Junta de Govern Local.
Per tant segons aquest article, després de la Junta de Govern local on s’aprova la
tramitació d’una Ordenança o del Pressupost, cal lliurar l’expedient a tots els grups
municipals (als de l’oposició també) i donar-los un mínim de 10 dies per poder-los mirar
i després convocar la Comissió Informativa per dictaminar.
En el cas de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021, coneguda
com Ordenances Fiscals, es va aprovar a la Junta de Govern el dia 28 d’octubre de 2020
i la Comissió Informativa es va celebrar el dia 2 de novembre de 2020, per tant 5 dies
després.
En el cas del projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2021, es va aprovar a la
Junta de Govern dia 30 de novembre de 2020 i la Comissió Informativa va ser realitzada
el dia 3 de desembre de 2020, per tant 3 dies després.
Preguntem:
Quan l’alcaldessa Àdria Mazcuñan llegeix l’article 65, punt 3, lletra j) del nostre ROM i
veu que diu: “després de ser aprovat pel govern municipal, serà lliurat als grups
municipals pel seu examen en un termini mínim de 10 dies”, que entén que ha de fer ?
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“Ser informats dels avantprojectes d’Ordenances, Reglaments i Pressupostos, així com
de les seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovat pel govern
municipal, serà lliurat als grups municipals pel seu examen en un termini mínim de 10
dies. Durant aquest període els regidors podran presentar les esmenes que considerin
oportunes, les quals seran tractades en la sessió de la Comissió Informativa
corresponent que tindrà lloc per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser objecte de
l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

GRUP MUNICIPAL GENT FENT POBLE
Sant Fruitós de Bages, 4 de desembre de 2020.
SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la
sessió del Ple essent les 0:36 hores del dia 11 de desembre de 2020.

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

