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 11 de Juny de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 5/2020 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
11 DE JUNY DE 2020.

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

Al Pavelló d’Esports Municipal essent les
19:00 hores del dia esmentat a
l’encapçalament, prèvia convocatòria a tal
efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se acte
seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment fixat.
L’ordre de tractament dels assumptes
sobrevinguts ha estat: el sobrevingut
número S.1. s’ha tractat després del punt
número 4 i abans del punt número 5. El
sobrevingut número S.2. s’ha tractat al
final de l’ordre del dia.

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 16/06/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

PAG.

HORA
D’INICI

733/2020

3

00:01:30

42/2020

3

00:01:45

678/2020
783/2020
793/2020

25

00:12:33

-

25

00:14:38

2113/2019

25

00:50:42

889/2020

27

00:53:30

953/2017

29

00:56:22

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions
del Ple Ordinari de 14 de Maig de 2020.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia
i pels Regidors/es amb competències
delegades des de la ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern les següents sessions: Ordinària de 4
de maig de 2020, extraordinària de 14 de maig
de 2020 i ordinària de 18 de maig de 2020.
4. Informació de les regidories
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Modificació de la fixació de la plurianualitat de
l’actuació continguda al Projecte bàsic i
d’execució per la transformació de l’antic
ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a
l’immoble situat a la carretera de Vic, 52 .
6. Modificació del pressupost municipal núm.
11/2020.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós
de Bages a l’àmbit de la deixalleria municipal .
PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S.1. Moció plenària Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages presentada per tots els Grups Municipals de
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d'acord amb la
Junta de Portaveus celebrada el passat 4 de Juny de
2020, en relació a la caça.
S.2. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
general d’ordenació municipal de Sant Fruitós de
Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la
Casa Museu Alfred Figueras, Residencial Can Figueras
i de Dotacions de Pineda de Bages.

39
PAG.

HORA
D’INICI

880/2020

31

00:43:57

153/2019

34

00:59:48

EXPEDIENT
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ASSUMPTES

ASSUMPTES
1.
Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple Ordinari de 14 de Maig
de 2020. (EXP. 733/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)
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)

20200293

03/03/2020 118/2020
10:28

20200294

03/03/2020 55/2020
11:39

20200295
20200296

03/03/2020 496/2020
14:53
04/03/2020 448/2020
15:09

EXPEDIENT
378/2020
398/2020
482/2020
361/2020

RESUM
Llicència per ampliació xarxa gas per
subministrament nous abonats C/ Padró, 98.
Llicència cata per connexió escomesa d'aigua C/
Albéniz, 30.
Marcs pressupostaris 2020-2023.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa constituïda a favor de l’Alcaldia, del 10
al 28 de febrer, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Acceptació de la renúncia a l’ajornament atorgat
de la liquidació núm. 2019/0000004629 i
aprovació d’un de nou, amb càlcul dels interessos
meritats.
Padró de la taxa per parades als mercats
municipals de venda no sedentària 1r Trimestre
2020.
Convocatòria de la sessió de la Junta de
Portaveus de 5-3-2020.
Contracte de coproducció de 2 programes de
Ràdio Sant Fruitós.
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20200289
20200290
20200291
20200292

DATA I
HORA
03/03/2020
8:09
03/03/2020
8:11
03/03/2020
8:27
03/03/2020
10:26

Nº

04/03/2020 2073/2019
15:14
05/03/2020 467/2020
13:07
05/03/2020 898/2019
19:23

20200300

05/03/2020 1589/2018
19:23

20200301

05/03/2020 1986/2019
19:23

20200302

05/03/2020 1809/2018
19:23

20200303

05/03/2020 122/2020
19:24

20200304

05/03/2020 190/2020
19:24

20200305

05/03/2020 1848/2019
19:24

20200306
20200307

05/03/2020 495/2020
19:24
05/03/2020 101/2020
19:24

20200308

05/03/2020 411/2020
19:24

20200309
20200310
20200311

05/03/2020 460/2020
20:35
05/03/2020 445/2020
20:37
06/03/2020 82/2020
10:35

Ampliació del termini de presentació d’ofertes en
el marc de la licitació expedient 2073/2019.
Acord de col·laboració per a la formació pràctica
en centres de treball.
Aprovació factura corresponent al cte. menor
d’obres de pavimentació amb cautxú dels nous
elements workout i parc infantil de la Natura.
Aprovació de la factura corresponent al 50% dels
honoraris per la redacció d’un instrument de
planejament urbanístic (Hostal de Pineda de
Bages i de Can Figueras).
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (FEBRER 2020).
Aprovació factura corresponent a la redacció del
modificat de Projecte del Casal de Joves a la
planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de teleassistència, corresponent al mes
de febrer de 2020.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei d’atenció domiciliària (servei conjunt
Sad i teleassistència), corresponent al mes de
febrer de 2020.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes de
març de 2020.
Modificació de crèdit 3/2020 - incorporació de
romanents de crèdit.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de Sad, corresponent al mes de febrer
de 2020.
Gestió de places públiques - Aprovació factures
emeses a la Generalitat en relació a les places
públiques de la Residència i Centre de Día.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 9-3-20.
Finalització nomenament interí per baixa
voluntària de funcionari.
Aprovació del reconeixement d'obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals MARÇ 2020.
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20200297
20200298
20200299

06/03/2020
11:54
06/03/2020
12:00
06/03/2020
12:06
06/03/2020
12:08
06/03/2020
12:10
06/03/2020
12:12
06/03/2020
13:53
06/03/2020
13:55
06/03/2020
14:03
06/03/2020
14:14
06/03/2020
15:12

447/2020

20200323
20200324
20200325

06/03/2020 2439/2019
15:15
09/03/2020 415/2020
9:30
09/03/2020 519/2020
9:57

20200326
20200327
20200328
20200329
202003304

09/03/2020
12:53
09/03/2020
13:01
09/03/2020
13:13
09/03/2020
13:19
09/03/2020
15:20

455/2020
1373/2019

Aprovació bases i convocatòria borsa d'arquitecte
tècnic.
Denuncies de trànsit relació 20009873.

456/2020

Redistribució provisional de tasques de
l'arquitecte tècnic municipal.
Denuncies de trànsit relació 20010698.

465/2020

Compareixença a recurs contenciós administratiu.

1662/2018

Modificació llicència obres reforma vestíbul i
retorn diferència.
Conformitat de subhasta AZB SL finca 6938.

480/2020
474/2020
475/2020
1324/2018
120/2020

462/2020
498/2020
1865/2019
2366/2019
514/2020

Conformitat de subhasta CAN CABALLE SL finca
6938.
Bestreta a funcionària.
Requeriments per danys a béns de propietat
municipal.
Denegació de la sol·licitud de llicència d’ús i obres
provisionals per emmagatzematge de terres i
materials de construcció Pineda IV.
Pròrroga termini audiència ordre execució Av.
Brucardes, 35.
Aprovació d'ajut d'urgència social.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp
nº 519/2020 de relació de factures núm
O/2020/28.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 123-20.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local.
Tancament diligències restauració realitat física
Avinguda Sant Sebastià, 47.
Inici de procediment d'extinció dels efectes d'una
comunicació d'activitat recreativa.
Aprovació i convocatòria i bases procés selectiu
per la creació d'una borsa d'oficial 1a pintor.

1

Diligència per fer constar error en títol i manca de referència a delegacions en la part expositiva
Diligència per fer constar error en les delegacions de l’alcalde
3
Diligència per fer constar error en les delegacions de l’alcalde
4
Diligència per fer constar que manquen referència a delegacions en la part expositiva
2
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202003121
202003132
20200314
202003153
20200316
20200317
20200318
20200319
20200320
20200321
20200322

09/03/2020
22:42
09/03/2020
22:45
09/03/2020
22:46
09/03/2020
23:22
09/03/2020
23:25

20200336

10/03/2020 328/2020
6:53

20200337
202003385
202003396
20200340
20200341
20200342
20200343
20200344

10/03/2020
6:54
10/03/2020
6:59
10/03/2020
7:41
11/03/2020
13:40
11/03/2020
13:41
11/03/2020
14:00
11/03/2020
14:26
11/03/2020
14:28

20200345

11/03/2020 361/2020
14:29

20200346

11/03/2020 1554/2019
14:30

20200347

11/03/2020 458/2020
14:39

5
6

1373/2019

512/2020

5ena modificació Cartipàs municipal alcalde
(mandat 2019-2023).
Adequació documentació llicència d'obres Sant
Iscle.
Llicències i comunicacions d'obra menor - Polígon
Berga 2.
Organització d'activitats per a la joventut Calçotada Jove 2020.
Adequació documentació per realització obres
segons ordre execució habitatge Carretera de Vic,
26.
Al·legacions a immatriculació de finca (parcel·la
60 polígon 4 Oliveres) Ref. cadastral
08212A004000600000DQ.
Llicència urbanística d'obres per la construcció
habitatge unifamiliar aïllat passiu.
Denuncies de trànsit relació 20011193.

513/2020

Denuncies de trànsit relació 20011628.

533/2020

Cessió de dades del padró municipal d’habitants
sol·licitada per l’Escola Monsenyor Gibert.
Cessió de dades del padró municipal d’habitants
sol·licitada per l’Escola Monsenyor Gibert.
Denegació devolució drets examen.

459/2016
1578/2018
183/2020
1174/2019

1350/2018

533/2020
1725/2019
1486/2019
829/2019

Reclamació per danys a instal·lacions municipals
(pals Av. Girona - NAT 27/2019).
Aprovació de la factura corresponent a la direcció
de les obres contingudes al Projecte bàsic i
d’execució de Casal de Joves a la planta
semisoterrani del Centre Cívic Nexe en base a la
certificació d’obra de gener.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la secretària de
la llar d’infants, de l’1 de gener al 8 de març de
2020, així com el reconeixement de les
obligacions resultants.
Subvencions atorgades de forma directa a les
entitats i associacions del municipi - Associació
Social Lovers, Exercici 2019.
Iniciar expedient de declaració de ruïna habitatge
situat al Carrer Padró, 51.

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde
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20200331
20200332
20200333
20200334
20200335

11/03/2020 245/2019
15:19

20200349

11/03/2020 1368/2016
15:20

20200350
20200351
20200352
20200353
20200354
20200355
20200356

11/03/2020
15:22
11/03/2020
15:59
11/03/2020
15:59
11/03/2020
15:59
11/03/2020
16:00
11/03/2020
16:01
12/03/2020
14:14

528/2020

20200357
20200358
20200359
20200360

12/03/2020
14:31
12/03/2020
19:27
13/03/2020
10:34
13/03/2020
10:44

553/2020

20200361

13/03/2020 537/2020
12:23

20200362

13/03/2020 898/2019
12:25

20200363
20200364
20200365

13/03/2020 195/2020
12:31
13/03/2020 489/2020
12:33
13/03/2020 206/2020
17:16

553/2020
494/2020
504/2020
425/2020
228/2020
548/2020

343/2020
419/2018
2076/2019

Reclamació a tercers per danys a mobiliari urbà
(desperfectes ocasionats amb ocasió d'accident
de trànsit - NAT 30/2018).
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte de les obres contingudes en el Projecte
d’urbanització de la Plaça de la Vila.
Renuncia voluntària de funcionari.
Mesures de prevenció en relació al coronavirus
(covid-19).
Aprovació ajuts d'urgència social.
Aprovació d'ajudes a famílies per activitats
socioeducativa (extraescolars).
Aprovació d'ajudes a famílies per l’adquisició de
llibres i material escolar.
Aprovació d'ajudes a famílies per l’adquisició de
llibres i material escolar.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp
nº 548/2020 de relació de factures número
O/2020/32.
Mesures de prevenció en relació al coronavirus
(covid-19).
Aprovació d'ajuts d'urgència social.
Aprovació de l’acta de recepció dels treballs de
senyalització vertical al barri de la Rosaleda.
Ordenar l'execució d'obres de conservació i
rehabilitació a l'immoble de Ctra. de Berga 141, al
polígon industrial Ctra. de Berga.
Dret d'accés a la informació pública - Relació de
recursos sol·licitats al Catàleg de Serveis 2020 de
DIBA.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor d’obres de pavimentació amb cautxú dels
nous elements workout i parc infantil de la Natura.
Llicència de parcel·lació - B.PAR 1 Divisió
Horitzontal a Plaça Pau Casals, 2 pis 1r.
No compareixença en oferiment d'accions per
danys a béns municipals.
Reconeixement d’obligació i ordenació de
pagaments de l’exp nº 206/2020 de relació de
factures núm O/2020/33 en concepte de premis
del concurs de pintura ràpida festa de l’arròs
2020.
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20200348

13/03/2020 556/2020
17:16
13/03/2020 361/2020
17:16

20200368
20200369
20200370

13/03/2020 543/2020
17:17
14/03/2020 553/2020
14:16
14/03/2020 569/2020
14:20

20200371
202003727
20200373
20200374

14/03/2020
14:26
14/03/2020
14:42
14/03/2020
14:44
14/03/2020
14:45

20200375
20200376

16/03/2020 446/2020
7:41
16/03/2020 826/2019
7:43

20200377
20200378
20200379

16/03/2020 458/2020
10:27
16/03/2020 448/2020
13:33
17/03/2020 319/2020
12:44

20200380
20200381
202003828
20200383

17/03/2020
14:07
17/03/2020
17:33
17/03/2020
17:37
18/03/2020
9:23

7
8

560/2020

Indemnitzacions tribunals procés selectiu agent
policia loca per mobilitat horitzontal.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
del 12 de febrer al 5 de març de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació del padró de taxa pel servei de
cementiri municipal per a l’exercici 2020.
Mesures de prevenció en relació al coronavirus
(covid-19), ampliació de terminis.
Modificació de torns, suspensió de permisos de
la policia local , compra de material samitari de
protecció.
Comunicació INSS baixa Incapacitat temporal de
funcionària.
Permís de lactància compactat.

564/2020

Còpia enunciats processos selectius.

1174/2019

Finalització i arxiu expedient ordre d'execució per
realització de les obres requerides - Carretera de
Vic, 26.
Conciliació vida laboral de funcionària.

523/2020

359/2020
2085/2019
878/2019
568/2020

Expedient disciplinari de personal - Modificació
Decret 265 de 27.02.2020 per errada al punt 2n
part dispositiva.
Evacuació de forma immediata ocupants
habitatge Carrer Padró, 51.
Contracte menor - Coproducció de 2 programes a
Ràdio Sant Fruitós.
Aprovació factura febrer i abonaments de la
Residència l’Onada pel servei de gestió de la
residència i centre de dia de Sant Fruitós de
Bages.
Aprovació de comptes de gestió ORGT 2019.
Desestimar al·legació i ordenar execució obres
finca C/ Bon Temps, 18.
Alta al Registre d'entitats i associacions municipal
del Club Petanca Sant Fruitós de Bages.
Baixa d’un ordinal bancari del BBVA.

Diligència per fer constar error al primer punt de la part resolutiva.
Diligència per fer constar error a les delegacions de l’alcalde.
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20200366
20200367

18/03/2020
12:45
18/03/2020
12:46
18/03/2020
12:47
18/03/2020
12:53
18/03/2020
12:56
18/03/2020
13:29

20200390
20200391

18/03/2020 553/2020
13:41
18/03/2020 490/2020
14:55

20200392
20200393

19/03/2020 135/2020
9:16
19/03/2020 537/2019
9:18

20200394
20200395

19/03/2020 551/2020
10:38
19/03/2020 585/2020
12:41

20200396

19/03/2020 458/2020
13:38

20200397
20200398
20200399
20200400
20200401

19/03/2020
13:51
19/03/2020
13:54
19/03/2020
13:58
19/03/2020
18:00
19/03/2020
18:06

9

553/2020

BAN 01/2020 coronavirus.

553/2020

Circular interna 01/2020 coronavirus.

553/2020

BAN 2/2020 coronavirus.

553/2020

Circular interna 2/2020 coronavirus.

549/2020

Alta al registre d'entitats i associacions municipal
de l'Associació Reborn.
Aprovació del pagament del rebut d’IBI de
l’exercici 2019 del terreny cedit a l’Ajuntament
com a pàrquing públic. (Josep Mª Morato
Farreras).
Decret 2020-0369 deixat sense efectes.

469/2020

461/2020
584/2020
586/2020
553/2020
826/2019

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de febrer (nòmina
MARÇ).
Llicències de tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos.
Devolució respecte a taxa per ocupació de l'espai
public per instal·lació d'atraccions amb motiu de la
celebració de la Festa de l'Arròs.
Denuncies de trànsit relació 20013180.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a l'exp
nº 585/2020 de relació de factures núm
O/2020/34.
Autorització per entrar i retirar pertinències
personals a dos veïns de l'immoble del Carrer
Padró 51 - Declaració ruïna.
NO Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local de 23-3-20.
Instruccions compliment suspensió terminis
tributaris RDL 8/2020.
Denuncies de trànsit relació 20013998.
Mesures de prevenció en relació al coronavirus
BAN 3.
Expedient disciplinari a funcionari.

Diligència per fer constar error a les delegacions de l’alcalde.
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20200384
20200385
20200386
20200387
202003889
20200389

20/03/2020 525/2020
10:16

20200403
20200404
20200405
20200406
20200407
20200408

20/03/2020
12:49
20/03/2020
13:13
20/03/2020
13:28
20/03/2020
13:33
20/03/2020
13:34
20/03/2020
15:59

20200409
20200410

20/03/2020 590/2020
16:40
23/03/2020 574/2020
11:46

20200411

23/03/2020 578/2020
11:49

20200412
20200413
20200414

23/03/2020 240/2020
11:57
23/03/2020 883/2018
12:20
23/03/2020 1446/2019
12:21

20200415

23/03/2020 505/2020
12:26

20200416
20200417
20200418
20200419

23/03/2020
12:30
23/03/2020
12:37
23/03/2020
12:43
24/03/2020
12:50

20200420

24/03/2020 399/2020
12:52

501/2020
370/2020
498/2020
2421/2019
140/2020
1809/2018

589/2020
1693/2019
588/2020
1866/2018

Modificació de l’assumpció de tarifes meritades
per usuaris de la residència d’avis i el centre de
dia municipals.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de MARÇ 2020.
Expedient disciplinari de personal.
Mesures d'intervenció d'armament de la Policia
Local.
Llicència d'obres per adequació nau C/ Coll 32-34
nau 15 Polígon Santa Anna.
Desestimar llicència per instal·lació de plaques
fotovoltaica Forn S.A.
Aprovació cert.10 i factura corresponents al
contracte de les obres contingudes Projecte bàsic
i d'execució de Casal de Joves a la planta
semisoterrani del Centre Cívic Nexe.
Aprovació ajuts d'urgència social.
Aprovació subvenció nominativa (pròrroga
conveni) amb Brogit Difusió de la Cultura ,
exercici 2020.
Aprovació de subvenció nominativa (pròrroga
conveni) amb Fundació privada Abadia
Montserrat 2025, exercici 2020.
Llicència d'obres de reforma per instal·lació d'un
ascensor en habitatge C/Albéniz, 5.
Llicència per ampliació nau PREFABRICADOS
PUJOL, S.A. Pg. de les Bigues.
Resolució recurs reposició multa coercitiva
restauració legalitat física habitatge Avinguda
Bertrand i Serra 56.
Conveni amb el Consell Comarcal del Bages pel
projecte “recuperem la memòria popular de la
vinya i el vi”.
Denuncies de trànsit relació 20010153.
Nomenament funcionària de carrera com a
Treballadora Social.
Donació d'obra d'art de l'artista Agustí Penadès.
Exposició al públic projecte enderroc d'una nau
existent, i la construcció d'una de nova. (Granja
Serrat) i petició informe.
Comunicació per reforma local comercial
Carretera de Vic, 69 baixos.
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20200402

25/03/2020 540/2020
9:10
25/03/2020 608/2020
9:17
25/03/2020 524/2020
9:22

20200424
20200425

25/03/2020 602/2020
13:23
25/03/2020 2253/2019
13:26

10

20200426

25/03/2020 829/2019
14:36

20200427

25/03/2020 1533/2019
14:37

20200428

25/03/2020 2070/2019
15:44

20200429
20200430
20200431

26/03/2020 606/2020
11:36
26/03/2020 610/2020
11:36
26/03/2020 411/2020
11:46

20200432

26/03/2020 2116/2019
11:50

11

20200433

10
11

26/03/2020 361/2020
12:33

Aprovació de Subv. nominativa (pròrroga conveni)
amb SF Escola de Futbol, exercici 2020.
Contractació temporal d’una treballadora familiar.
Aprovació del contracte menor dels serveis
vinculats a l’Edició núm. 17 de la col·lecció de
contes Sala i Ricardis.
Sessions dels òrgans col·legiats durant l'estat
d'alarma provocat pel COVID-19.
Inadmisió de recurs de reposició en relació a la
sol·licitud de reducció de jornada per cura de fill
menor.
Aprovació de la factura corresponent a la DO
contingudes al Projecte bàsic i d’execució de
Casal de Joves a la planta semisoterrani del
Centre Cívic Nexe en base a la certificació d’obra
de febrer.
Aprovació de la 3a i 4a (última) cert. i les factures
corresponents, en relació a les obres del “Projecte
executiu de les obres de millora del clavegueram
al PI Casa Nova” (f 2 de l’avanç del Pla director
de clavegueram).
Aprovació factures corresponents a la DO
contingudes en el “Projecte executiu de les obres
de millora del clavegueram al P.I. Casa Nova”
(fase 2 de l’avanç del Pla director de
clavegueram) en relació a la 1a i 2a cert.
Aprovació ajuts d'urgència social.
Aprovació d'ajut d'emergència social
Gestió cobrament places acreditades públiques
del servei de residència assistida per gent gran
atorgades per la Generalitat de Catalunya.
Adjudicació de les obres contingudes en la Fase 1
del Projecte de reforma interior d’adequació de
local en planta baixa, situat al carrer Eugeni
d’Ors, 25 baixos, com a comissaria per a la policia
local.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
del 6 al 23 de març de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.

Diligència per fer constar error al peu de signatures.
Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcalde.
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20200421
20200422
20200423

26/03/2020 361/2020
12:34

20200435
20200436

26/03/2020 615/2020
14:38
26/03/2020 613/2020
14:39

20200437
20200438
20200439

26/03/2020 603/2020
15:15
27/03/2020 1164/2016
12:16
27/03/2020 1337/2017
13:48

20200440
20200441
20200442
20200443

27/03/2020
13:52
27/03/2020
13:58
27/03/2020
14:00
30/03/2020
14:00

20200444

30/03/2020 1788/2019
14:00

20200445

30/03/2020 1596/2019
14:01

20200446

30/03/2020 2070/2019
14:01

20200447
20200448

30/03/2020 1337/2017
17:21
30/03/2020 311/2020
17:27

20200449

30/03/2020 1688/2018
18:22

619/2020
546/2020
596/2020
1757/2018

Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la tècnica de
Serveis Socials, per despeses realitzades de l’1
de gener al 24 de març de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Modificació de crèdit 4/2020 mitjançant
incorporació de romanents.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a la
relació de factures núm O/2020/44.
Aprovació d'ajut d'emergència social.
Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació
del PAU-PUIGMAL.
Mesures excepcionals serveis funeraris amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
Reunió dels grups municipals durant l'estat
d'alarma.
Atorgament Subv. nominativa amb Escola Pla del
Puig (pròrroga conveni) exercici 2020.
Atorgament de subv. nominativa (pròrroga
conveni) amb FC Fruitosenc exercici 2020.
Aprovació 4a certificació i factura, en relació a
l’execució de les obres de millora d’un tram de
Camí Ral, i l’aprovació de la compensació de
deutes corresponent a la penalitat imposada.
Aprovació 1a cert. i factura, en relació a la fase 1
del projecte executiu d’intervencions al camp de
futbol municipal (ref. edif. oficines).
Aprovació de la certificació (única) i la
corresponent factura, en relació a les obres de la
fase 4a connexió sanejament edifici bar del camp
de futbol municipal.
Aprovació factures corresponents a la direcció
facultativa del “Projecte executiu de les obres de
millora del clavegueram al PI Casa Nova” (fase 2
de l’avanç del Pla director de clavegueram) en
relació a la 3a i 4a cert d’obra.
Modificació decret 2020-0439 (mesures cementiri
per COVID-19).
Subministrament i instal·lació dels punts d'accés,
el seu manteniment i la connexió a internet d'alta
capacitat, en l'àmbit del Projecte Europeu
WIFI4EU.
Resolucio desestiment sol.licitud còpia expedient i
anul.lació liquidació BISBAT DE VIC.
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20200434

30/03/2020 544/2020
18:25
31/03/2020 594/2020
9:35

20200452

31/03/2020 1848/2019
10:07

20200453
20200454
20200455
20200456
20200457

31/03/2020
13:47
01/04/2020
8:12
01/04/2020
8:15
01/04/2020
12:37
01/04/2020
16:19

553/2020

20200458
20200459
20200460
20200461
20200462
20200463
20200464

02/04/2020
9:03
02/04/2020
9:12
02/04/2020
9:25
02/04/2020
13:52
02/04/2020
13:58
02/04/2020
14:22
02/04/2020
15:20

2494/2019

Caducitat llicència i denegació pròrroga obres
Polígon Berga 2 ENDESA.
Adhesió al manifest de l'ACM referent al
Coronavirus.
Aprovació de la despesa de la nòmina del mes de
MARÇ de 2020.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de teleassistència, corresponent al mes
de març de 2020.
Recurs reposició comissió de serveis.

528/2020

Finalització relació funcionarial.

610/2019
1404/2017

Recurs reposició deixant sense efecte bases
Sergent.
Recurs de reposició fi nomenament cap.

210/2019

Donar compte i acatament de sentència.

624/2020

20200465
20200466
20200467
20200468

02/04/2020
17:00
02/04/2020
17:12
02/04/2020
17:15
03/04/2020
10:20

617/2020

Ampliació import bestreta de caixa fixa de Serveis
Socials.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments de factures número
O/2020/52.
Nomenament programa temporal.

1578/2018
553/2020
501/2020
122/2020

635/2020

2547/2019
344/2019
633/2020

Decret d'atorgament de subv. nominativa a ASFE
(pròrroga conveni) , exercici 2020.
MODIFICACIO PROTOCOLS D'ACTUACIO
POLICIA LOCAL - PNT DE DETECCIO DE
DROGUES I ACCIDENTS DE TRANSIT.
Aprovació de la devolució d'ingressos indeguts de
part de la quota del mes de març (període del 13
al 31 de març del 2020), per la no-prestació del
servei a causa del tancament de la llar d’infants.
Instruccions sobre assumptes amb retard.

Resolució de reclamació de responsabilitat
patrimonial.
Devolució subv de Societat de Caçadors, exercici
2019.
Autorització de compactació de lactància i
permisos varis.

12

12

Diligència per fer constar error al enviament al llibre de Decrets.
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20200450
20200451

03/04/2020 1986/2019
13:30

20200470
20200471
20200472

03/04/2020 636/2020
14:47
03/04/2020 317/2020
14:49
06/04/2020 559/2020
14:07

20200473
20200474
20200475
20200476

06/04/2020
14:35
06/04/2020
19:15
06/04/2020
19:18
06/04/2020
19:21

1542/2019

20200477
20200478
20200479
20200480
20200481
20200482

07/04/2020
7:59
07/04/2020
8:01
07/04/2020
12:34
07/04/2020
14:14
07/04/2020
17:18
08/04/2020
12:44

633/2020

20200483

08/04/2020 1600/2019
12:58

20200484
20200485

08/04/2020 360/2020
13:05
08/04/2020 599/2020
20:01

621/2020
527/2020
1820/2018

579/2020
479/2020
641/2020
1422/2019
1031/2018

13

20200486

13

08/04/2020 2036/2019
20:03

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (MARÇ 2020).
Ampliació del streaming de la ràdio de Sant
Fruitós de Bages.
Autorització de permís de paternitat fraccionat.
Reintegrament de la part proporcional de la taxa
de concessió de llicència d'ocupació privativa del
domini públic funerari.
Finalització relació laboral.
Aixecament de Reparament Seguros catalana
Occidente.
Aixecament de Reparament Mapfre Asseg
Vehicles.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte per
l’execució de les obres per diverses actuacions de
senyalització (senyalització de la urbanització de
Pineda de Bages i reordenació de la senyalització
viària de polígons industrials).
Sol·licitud de lactància compactada i permisos
varis.
Llicència per ampliació escomesa d'aigua
Carretera de Vic, 92.
Devolució viatge a Alcalá del Valle - Setmana
Santa 2020.
Aprovació d'ajut d'urgència social.
Justificació 2n període del 50% del cost del servei
de menjador escolar, curs 2019-2020.
Modificació llicència d'obres de construcció d'un
habitatge unifamiliar per incloure construcció
piscina a Av. de les Brucares, 16.
Recalcular i modificar liquidació comunicació
canvi banyera per plat de dutxa Av. Tres, núm. 3
2n 1a per modificació cost real obres executades.
Declaració arxiu expedient.
Sobre l’aprovació del contracte menor de serveis
per a la realització del projecte HUB DE LA
CUINA DE L’ARRÒS.
Denuncies de trànsit relació 19051375.

Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcalde.
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20200469

08/04/2020 650/2020
20:06
08/04/2020 1006/2018
20:11

627/2020

Sobreseïment sancionador de trànsit Procediment
judici ràpid 46/2019-GR.
Aprovació de la modificació del Projecte
constructiu de la rampa d’accés a la passarel·la
ubicada al barri de la Rosaleda.
Aprovació doc. presentada i imports facturats per
part de la Residència municipal d’avis en relació
als serveis de desembre de 2019 i a la
regularització del grau 2 dels mesos d’oct. a des.
corresponents a les places públiques.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments de relació de factures
núm O/2020/55.
Compra de mones de pasqua a les pastisseries
com a mesura de suport al comerç de proximitat
en un moment de descens de l’activitat
econòmica per les mesures de confinament de la
població.
Modificació liquidació de la llicència d'obres de
reforma per instal·lació d'un ascensor en
habitatge C/Albéniz, 5 per aplicació bonificació
sol·licitada per l'interessat.
Requeriment actuacions o document petició
autorització agència catalana de l'aigua
abocament en llera - Ordre d'execució d'obres als
vorals de l'avinguda Girona (conducte sanejament
PAIDOS).
Aprovació d'ajudes d'urgència social.

20200489

09/04/2020 452/2019
13:10

20200490

09/04/2020 658/2020
19:06

20200491

10/04/2020 604/2020
10:45

20200492

10/04/2020 240/2020
10:46

20200493

14/04/2020 1557/2018
9:00

20200494
20200495
20200496
20200497
20200498

14/04/2020
10:24
14/04/2020
10:24
14/04/2020
10:24
14/04/2020
10:25
14/04/2020
16:00

507/2020

Aprovació d'ajudes d'urgència social.

646/2020

Aprovació d'ajuda d'urgència social.

645/2020

Aprovació d'ajuda d'urgència social.

1788/2019

Aprovació 2a cert. i factura de les obres de la fase
1 del projecte executiu d’intervencions al camp de
futbol municipal (ref. edif. oficines).
Correcció del Decret núm 2020-0491 de data
10.04.2020 compra mones de pasqua a
pastisseries mesura de suport al comerç de
proximitat en un moment de descens de l’activitat
econòmica per les mesures de confinament de la
població.
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus

20200499

14/04/2020 604/2020
17:40

20200500

14/04/2020 976/2019
17:43
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20200487
20200488

20200501
20200502
20200503
20200504
20200505
20200506
20200507
20200508
20200509
20200510

14/04/2020
17:45
14/04/2020
17:47
14/04/2020
17:48
14/04/2020
17:54
14/04/2020
18:45
15/04/2020
8:02
15/04/2020
8:04
15/04/2020
8:06
15/04/2020
8:12
15/04/2020
8:13

980/2019
663/2020
1027/2019
1240/2019
1754/2019
1826/2019
2104/2019
644/2020
651/2020
231/2020

Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
incoació procediment sancionador per abocament
de residus
incoació procediment sancionador per abocament
de residus
incoació procediment sancionador per abocament
de residus
Habilitació tècnics municipals per negociació
oferta

14

15/04/2020 381/2020
8:38
15/04/2020 655/2020
8:40

20200513
20200514

15/04/2020 1774/2019
15:05
16/04/2020 553/2020
14:27

Atorgament llicència de parcel·lació finca situada
al Carrer Joan Maragall, 17, 23 i 25.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/202
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DINTRE EL
MATEIX GRUP DE FUNCIÓ.
Incoació de procediment sancionador per
abocament de residus
Reinici obres municipals.

15

20200515

16/04/2020 2430/2019
17:07

20200516

16/04/2020 1757/2018
18:15

20200517

16/04/2020 1030/2019
18:15

14
15

Aprovació 1a certificació i factura, en relació a
l’execució del les obres d’accions del pla de
l’espai verd urbà i voreres espais públics.
Aprovació de les últimes certificacions i factures
en relació a l’execució de les obres d’instal·lació
de marquesines i construcció d’un pas de
vianants semaforitzat.
Aprovació de la factura dels serveis
d'assessorament tècnic per la redacció del
projecte executiu d'obres ordinàries de reforma

Diligència per fer constar manca d’avocació de competencia per COVID.
Diligència per fer constar manca d’avocació de competencia per COVID.
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20200511
20200512

16/04/2020 1483/2018
18:16

20200519

16/04/2020 1119/2018
18:51

20200520
20200521

16/04/2020 1620/2019
19:46
16/04/2020 411/2020
19:46

20200522
20200523

16/04/2020 1427/2019
19:46
17/04/2020 670/2020
13:19

20200524
20200525
20200526

17/04/2020 676/2020
13:35
17/04/2020 104/2020
13:35
17/04/2020 921/2019
20:56

20200527
20200528
20200529
20200530
20200531

17/04/2020
20:58
17/04/2020
20:58
17/04/2020
21:10
17/04/2020
21:15
17/04/2020
21:17

20200532
20200533

17/04/2020 483/2020
21:19
17/04/2020 597/2020
21:23

598/2020
577/2020
138/2016
595/2020
493/2020

Aprovació de compensació de deutes amb els
usuaris de llar d’infants que tenien dret a la
devolució dictada pel Decret núm. 2020-0452, de
31 de març.
Concessió d' ajuda d'urgència social
Concessió d'ajuda d'urgència social.
Ratificació de la suspensió del contracte d’obres
contingudes en el document tècnic Separata Fase
2 del Projecte d’Urbanització de l’àmbit de sòl
urbà no urbanitzat de La Serreta (separata 7), i
efectes derivats.
Convocatòria i bases OPO TÈCNIC/A MIG
OCUPACIÓ.
Aprovació convocatòria i bases borsa de treball
INSTERTOR/A LABORAL.
Acceptacio subvencio skatepark.
Convocatòria i bases OPO TÈCNIC AUXILIAR
JOVENTUT.
Ajut econòmic per a la "Conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d'incendis
forestals" del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l'any 2020 - PPI.
Aprovació PPI
Aprovació convocatòria i bases borsa de treball
NETEJADOR/A.
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20200518

interior del local situat al c. Eugeni d’Ors, 25 PB
com a Comissaria de la Policia Local.
Aprovació certificació i factura, en relació a les
obres contingudes en el projecte de
condicionament de la pista esportiva de Pineda.
Aprovació de generar noves liquidacions i baixa
de càrrecs/valors emesos corresponents al
compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació
del sector industrial Sant Isidre III.
Devolució Activitat Física per a la gent gran 20192020.
Aprovació de la documentació presentada i
imports facturats per part de la Residència
municipal d’avis “El Lledoner” corresponents als
serveis del mes de març en relació a les places
públiques.
Devolució Escola d'adults 2019-2020.

20200534

17/04/2020 421/2018
21:25

20200535

17/04/2020 541/2020
21:28

Aprovació de la modificació núm. 6 de l’oferta
pública d’ocupació corresponent a l’any 20182020.
Declaració d'arxiu expedient.

16

20200536

17/04/2020 387/2020
21:48

20200537

19/04/2020 488/2020
18:15

Aplicació de les assignacions percebudes per
l’Impost per estada en establiments turístics
(IEET).
Declaració arxiu expedient.

17

19/04/2020 1820/2019
18:16
19/04/2020 2103/2019
18:17
20/04/2020 82/2020
11:25

20200541
20200542
20200543

20/04/2020 1422/2019
11:25
20/04/2020 1035/2018
13:00
20/04/2020 158/2020
13:06

20200544
20200545

20/04/2020 553/2020
13:08
20/04/2020 453/2020
13:40

20200546

20/04/2020 684/2020
13:45

20200547
20200548
20200549

20/04/2020 652/2020
14:02
20/04/2020 682/2020
14:19
20/04/2020 619/2020
16:24

16
17

No incoació de procediment sancionador per
abocament de residus.
No incoació de procediment sancionador per
abocament de residus.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(ABRIL/2020).
Modificació de Decret 2020-0481.
PLA D'ACTIVACIÓ I PROMOCIÓ DEL PETIT
COMERÇ.
Aprovació documentació aportada per
comunicació de primera ocupació habitatge a
Carretera de Vic, 67.
Adhesió carta politiques actives formació i inserció
laboral, Alcaldessa de Girona.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de de març
(NOMINA ABRIL).
Aprovació de la LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DEL
PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS
EFECTES DEL COVID-1.
No incoació de procediment sancionador por
abocament indegut de residus (ACTA 316/2029).
Sol·licitud de bestreta membre Corporatiu.
Deixar sense efecte el decret sobre reunió dels
grups municipals durant l'estat d'alarma.

Diligència per fer constar manca d’avocació de competencia per COVID.
Diligència per fer constar manca d’avocació de competencia per COVID.
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20200538
20200539
20200540

20200550

20/04/2020 684/2020
16:30

20200551

20/04/2020 2298/2019
16:35

Aprovació del Protocol de gestió de la LÍNIA 1 DE
SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ
ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-1.
Denuncies de trànsit relació 19058782.

18

20200552

20/04/2020 2100/2019
16:36

Denúncies de trànsit relació 19053373.

20/04/2020 291/2020
19:45

Declaració arxiu expedient.

20200554

21/04/2020 319/2020
9:14

20200555

21/04/2020 691/2020
9:39

20200556
20200557
20200558
20200559

21/04/2020
14:12
21/04/2020
14:12
21/04/2020
18:50
21/04/2020
18:52

686/2020

Aprovació factures de la Residència l’Onada pel
servei de gestió de la residència i centre de dia
corresponents al mes de març.
Aprov cessió drets de pagam.,reconeix. obligació i
ord. pagam quota lloguer abril de l’entitat AS.
CASINO a la residència d'avis pel COVID-19.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

680/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

604/2020

Accions de Comerç 2020.

550/2020

Declaració arxiu expedient.

19

20200553
20

20200560

21/04/2020 140/2020
18:55

20200561
20200562
20200563
20200564

23/04/2020
12:05
23/04/2020
19:21
23/04/2020
19:21
23/04/2020
19:33

2303/2019
689/2020
685/2020
679/2020

Desestimar recurs reposició contra decret alcaldia
interposat per CRISTALLERIES I SANITARIS
FORN, S.A..
Aprovació de projecte d'obres locals - Millora
accessos Sant Benet.
Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència
social.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Contracte de serveis per a l'edició i producció d’un
documental de memòria oral sobre la guerra civil
a Sant Fruitós de Bages.

18

Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcalde i d’avocació de competència per COVID.
Diligència per fer constar manca de delegacions de l’alcalde i d’avocació de competència per COVID.
20
Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
21
Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
19
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21

23/04/2020 1688/2019
19:35

22

20200566

23/04/2020 647/2020
19:41

20200567

24/04/2020 477/2020
10:32

20200568
20200569
20200570

24/04/2020 694/2020
12:32
24/04/2020 375/2020
12:59
24/04/2020 458/2020
13:05

20200571
20200572
20200573

24/04/2020 269/2020
13:05
24/04/2020 269/2020
13:11
24/04/2020 361/2020
13:51

20200574

24/04/2020 702/2020
13:51

20200575
20200576

24/04/2020 616/2020
14:37
24/04/2020 538/2020
14:39

20200577
20200578

24/04/2020 464/2020
14:42
24/04/2020 502/2020
14:43

20200579
20200580

24/04/2020 640/2020
14:44
24/04/2020 219/2020
14:45

22

Reinici de l'execució del contracte de
subministrament i instal·lació del projecte
museogràfic de la planta baixa del Museu
municipal de Sant Fruitós de Bages.
Atorgament de subv. nominativa (pròrroga
conveni) a Col.lectiu Recerca Històrica, exercici
2020.
Aprovació de les liquidacions corresponents a la
taxa per renovació anual de la llicència d’autotaxi
- exercici 2020.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Contragual.
Informant als propietaris de l'habitatge situat al
Carrer Padró, 51 de la documentació per
sol.licitar llicència rehabilitació.
Acceptació recurs Dinamització activitat física i
esport. Catàleg esports DIBA 2020.
Acceptació recurs Material inventariable - Catàleg
DIBA Esports 2020.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
del 23 de març al 22 d’abril de 2020, així com el
reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments de relació de factures
número O/2020/63.
Denegar llicència per escomesa clavegueram C/
Segadors, s/n (Mas Sant Iscle).
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament Av. Pla de Bages,
23.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament C/ Poal, 17.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament C/ Pica d'Estats,
109.
Atorgament subv. nominativa (pròrroga conveni) a
Assoc. Memorial E.Casajoana, exercici 2020 .
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió per nou subministrament C/ Del Coll, s/n
Polígon Industrial Santa Anna.

Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
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20200565

24/04/2020
19:17
27/04/2020
11:01
27/04/2020
13:45
27/04/2020
21:25

573/2020

Mesures excepcionals CORONAVIRUS.

622/2020

Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes d'ABRIL de 2020.
Instrucció reincorporació.

20200585
20200586

28/04/2020 695/2020
9:21
28/04/2020 190/2020
9:25

20200587
20200588
20200589
20200590

28/04/2020
9:25
28/04/2020
11:03
28/04/2020
16:35
28/04/2020
17:31

573/2020
1922/2019

101/2020
573/2020
709/2020
1158/2016

23

20200591

29/04/2020 840/2019
11:30

20200592
20200593
20200594
20200595
20200596
20200597

29/04/2020
14:31
29/04/2020
14:37
29/04/2020
14:40
29/04/2020
14:45
29/04/2020
14:46
29/04/2020
15:00

23

602/2020
573/2020
573/2020
573/2020
573/2020
92/2019

Ratificar la suspensió del contracte fins la
finalització del estat d'alarma i admetre la
reclamació de danys i perjudicis regulada en el
RD 8/2020.
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència social.
Padró d'usuaris del servei conjunt d'atenció
domiciliària i teleassistència corresponen al mes
de març.
Padró usuaris servei d'atenció domiciliària mes de
març.
Retorn assistència presencial 100% personal
sense risc ni conciliació.
Sol·licitud còpia enunciats processos selectius.
Devolució de garantia definitiva corresponent al
contracte obres contingudes en el document
tècnic anomenat “Reordenació dels carrers Jacint
Verdaguer i Rius i Taulet. Ampliació de vorera
nord (JV) i vorera oest (RiT)”.
Aprovació de les últimes certificacions i
respectives factures, corresponents a les obres
contingudes en la separata del projecte
d’urbanització del polígon actuació urbanística
fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1.
Restabliment de les sessions dels òrgans
col·legiats.
Reincorporació presencial 100% d'alguns
treballadors.
Reincorporació personal de neteja i conserge.
Reincorporació del personal amb teletreball i
assistència presencial.
Aprovació teletreball 100% treb.social i familiar.
Sobreseïment procediment i arxiu expedient
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre

Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
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20200581
20200582
20200583
20200584

20200598

29/04/2020 91/2019
15:03

20200599

30/04/2020 708/2020
9:54

jurídic vulnerat (obres ja executades sense títol
habilitant al c/ Major, 48 de la Rosaleda).
Sobreseïment procediment i arxiu expedient
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic vulnerat (obres ja executades sense títol
habilitant al c/ Major, 50 de la Rosaleda).
Concessió d'ajudes d'urgència social.

24

20200600
20200601

30/04/2020 678/2020
11:48
30/04/2020 1820/2018
11:52

20200602

04/05/2020 722/2020
9:06

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 4-5-20.
Denegació de la devolució de garantia definitiva
corresponent al contracte per l’execució de les
obres per diverses actuacions de senyalització.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

25

04/05/2020 921/2019
13:36

20200604
20200605
20200606
20200607
20200608
20200609
20200610
20200611
20200612
20200613

04/05/2020
14:56
04/05/2020
15:05
04/05/2020
15:07
04/05/2020
15:15
04/05/2020
18:49
04/05/2020
18:54
05/05/2020
14:18
05/05/2020
14:21
05/05/2020
14:26
05/05/2020
14:28

24
25

672/2020
673/2020
573/2020
674/2020
573/2020
96/2020
573/2020
573/2020
573/2020
1337/2017

Aprovació de la 1a 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.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Territori de 7-5-2020.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Presidència de 7-5-20.
Personal de risc 100% teletreball.
Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió informativa de Ciutadania de 7-5-20.
Aprovació treball presencial amb teletreball per
conciliació familiar.
Sol.licitud contragual.
Denegació teletreball personal sense conciliació
ni contacte amb covid19.
Denegant sol·licituds teletreball personal sense
conciliació.
Denegació teletreball personal sense conciliació
ni contacte amb covid19.
Noves mesures serveis funeraris per Ordre
SND/386/2020 a partir 11 de maig de 2020.

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
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20200603

20200614
20200615
20200616

06/05/2020 122/2020
9:18
06/05/2020 710/2019
9:18
06/05/2020 717/2020
9:35

Padró d'usuaris del servei de teleassitència mes
d'abril.
Decret de justificació de Beques Esportives,
exercici 2019.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

20200617

06/05/2020 752/2020
10:38

20200618

06/05/2020 101/2020
13:44

20200619

06/05/2020 746/2020
13:45

20200620

06/05/2020 743/2020
13:46

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2020 MITJANÇANT
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS I
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DINTRE EL
MATEIX GRUP DE FUNCIÓ.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
del servei de Sad, corresponent al mes d’ abril de
2020.
Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació
i ordenació de pagaments corresponents a la
relació de factures núm O/2020/73.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

26

27

07/05/2020 190/2020
11:28

20200622
20200623
20200624

07/05/2020 617/2020
14:36
07/05/2020 573/2020
14:39
07/05/2020 1211/2016
14:56

20200625

07/05/2020 1630/2019
15:49

20200626

07/05/2020 142/2015
16:17

Aprovar el padró del preu públic dels usuaris del
servei d’atenció domiciliària (servei conjunt Sad i
teleassistència), corresponent al mes d’abril de
2020.
Modificació del programa temporal.
Nova distribució personal àrea atenció al ciutadà.
Aprovació de la pròrroga referents al Lot 1:
“Servei de socorrisme i monitoratge dels cursets
de natació”; i Lot 2 “Servei de Consergeria”.
Aprovar la documentació relativa a la inscripció de
la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages al
Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.
Represa activitat bar nexe.

28

20200627

07/05/2020 1986/2019
19:13

20200628

07/05/2020 2013/0109
19:18

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals (ABRIL 2020).
Designació tècnic municipal pont Sant Benet.

26

Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
28
Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
27
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20200621

20200629

07/05/2020 904/2019
20:33

29

20200630
20200631
20200632
20200633

08/05/2020
11:36
08/05/2020
11:46
08/05/2020
12:58
08/05/2020
13:57

617/2020
710/2019
745/2020
755/2020

Aprovació de la pròrroga del contracte per a la
gestió del bar de la piscina municipal per a la
temporada d’estiu 2020.
Nomenament programa temporal JORDI
VALIENTE.
Esmena ref.Decret 2020-0615 de justificació de
Beques Esportives 2019.
Sol·licitud d'abonament locomoció, dietes i
allotjament ISPC.
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència social.

20200634
20200635
20200636

11/05/2020 195/2020
8:07
11/05/2020 1379/2019
13:26
11/05/2020 319/2020
13:31

20200637

11/05/2020 411/2020
13:31

20200638

11/05/2020 2303/2019
13:31

20200639

11/05/2020 1337/2017
13:33

20200640
20200641

11/05/2020 733/2020
14:15
12/05/2020 82/2020
10:36

20200642
20200643

12/05/2020 783/2020
11:28
12/05/2020 573/2020
12:03

29
30

Desestimar recurs de reposició interposat contra
la resolució de denegació divisió horitzontal.
Donar de baixa com a pis turístic l'habitatge situat
al Carrer Barcelona, 1.
Aprovació factures de la Residència l’Onada pel
servei de gestió de la residència i centre de dia de
SFB del mes d’abril.
Aprovació de la documentació presentada i
imports facturats per part de la Residència
municipal d’avis “El Lledoner” corresponents als
serveis del mes d’abril en relació a les places
públiques.
Aprovació de la factura corresponent al 80% dels
honoraris de redacció del projecte executiu per a
la construcció de l’accés al recurs turístic Mon
Sant Benet.
Serveis funeraris-modificació Decret 2020-0613
de 5.5.2020 sobre noves mesures a prendre al
cementiri municipal mentre vigeixi la situació de
crisi sanitària provocada pel COVID-19.
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 145-20.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(MAIG/2020).
Convocatòria de la sessió extraordinària de la
Junta de Govern Local de 14-5-20.
Aprovant conciliació a treballador.

Diligència per fer constar manca d’avocació de competència per COVID.
Diligència per fer constar error en delegacions de l’alcalde.
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30

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

3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions:
Ordinària de 4 de maig de 2020, extraordinària de 14 de maig de 2020 i ordinària
de 18 de maig de 2020. (EXP. 678/2020, 783/2020 i 793/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

Informació de les regidories

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5.
Modificació de la fixació de la plurianualitat de l’actuació continguda al
Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en Casal
d’Entitats i Jutjat de Pau a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52. (EXP.
2113/2019)
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2019, es va aprovar
inicialment el projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52. En el mateix
acord es sol·licitava al tècnic redactor la incorporació de les consideracions tècniques
especificades en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal en data 27/03/2019 i de
l’enginyer municipal en data 29/03/2019, els quals s’annexaven a l’acord.
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4.

Segon. El dia 23 de setembre de 2019 mitjançant acord de la Junta de Govern Local es
va aprovar definitivament el projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic
ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau.
Tercer. Aquest projecte , redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré, amb
un pressupost d’execució material (PEM) de les obres que contempla el projecte és de
524.406,33 euros, que suposa un pressupost d’execució per contracte (PEC) de
624.043,53 euros (IVA exclòs), més 131.049,15 euros corresponents al 21% d’IVA, que
sumen un import total de 755.092,68 euros (IVA 21% inclòs), i un termini d’execució de
les obres previst és de 12 mesos.
Quart. El dia 12 de desembre de 2019 el Ple municipal va fixar la plurianualitat de
l’actuació de referència en els següents termes:
Import
Anualitat 2019

20.000,00 €

Anualitat 2020

513.168,39 €

Anualitat 2021

221.924,29 €

Vist l’estat actual de la licitació i la previsió d’execució de les obres es veu necessari
modificar la plurianualitat amb aquest sentit:
Import
Anualitat 2019

20.000,00 €

Anualitat 2020

200.000,00 €

Anualitat 2021

535.092,68
755.092,68 €

Cinquè. Al pressupost municipal del exercici 2019 hi havia dotada l’aplicació
pressupostària 22.924.62211 Obres projecte casal entitats fase 1 per un import de
20.000,00 €. Aquests estan compromesos atès que es va iniciar el procediment de
contractació.
Sisè. En aplicació de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, és
necessari que el Ple de la corporació elevi els percentatge d’execució, atès que
la part que es pretén dotar a l’exercici 2021 és superior al 70% establert a l’article
174 del esmentat Real Decret Legislatiu.
També, vistes les dates actuals i el termini d’execució de l’obra és totalment sensat la
fixació d’aquesta plurianualitat.
Setè. En aplicació de article 174.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és
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Import total actuació

competència del Ple municipal l’aprovació de la plurianualitat de l’actuació
“Transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau”
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
ACORDS
Primer. Modificar la plurianualitat de l’actuació “Transformació de l’antic ajuntament en
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau” quedant fixada de la següent manera:
Import
Anualitat 2019

20.000,00 €

Anualitat 2020

200.000,00 €

Anualitat 2021

535.092,68

Import total actuació

755.092,68 €

Segon. Comunicar el present acord al departament de Contractació i als Serveis
Econòmics municipals
Tercer. Declarar que:

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)

6.

Modificació del pressupost municipal núm. 11/2020. (EXP. 889/2020)

Primer.- En el pressupost de l’exercici 2020, existeix despesa que s’ha de realitzar no
esta prevista en el pressupost.
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de
la regidoria de Serveis Econòmics.
Les modificacions pressupostàries mitjançant crèdit extraordinari tindran efectes sobre
l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe
d’intervenció.
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor de Serveis Econòmics.
Quart.- Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 11/2020 en la modalitat
de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.

Quart.- “Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:
-

-

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

Annex
Pàgina 28 de 39

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: 46NGRDEZ7T6MPQT3ECTZASLL6 | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 39

Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.

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

A favor: 6 (6 GFP)
En contra:
Abstenció: 7 (3 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)

7.
Aprovació inicial 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)
Primer. Vist el document anomenat 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.
Segon. Vist l’informe de l’arquitecte municipal.
Atès el que disposen els articles, 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del Reial
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl,
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació
previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA:
PRIMER. 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 pel redactor el 21 de maig de 2020,
i que consta incorporat a l’expedient.
SEGON. Sotmetre durant un termini d’un mes el procediment a les actuacions següents:
1a. A informació pública, previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al diari Regió 7, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes municipal,
tot establint que durant tot aquest termini el procediment es podrà consultar a la seu
electrònica municipal.

3r. Als informes de les administracions sectorials i empreses de subministraments, els
quals seran els que s’indiquen seguidament i aquells altres que l’instructor pugui
determinar sobrevingudament com a conseqüència de la instrucció i sense necessitat
d’acord exprés: òrgan competent en matèria d’aigua, geologia, avaluació ambiental,
mobilitat i residus .
S’estableix la precisió que el termini per emetre aquest informes serà el que s’estableixi
a la legislació sectorial corresponent, si és diferent del general que es contempla a l’art.
85 del Decret legislatiu 1/2010.
TERCER. Suspendre durant un termini màxim de 2 anys i en tot cas fins que vigeixi la
modificació, totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, que es correspon amb
els límits del sistema d’infraestructures tècniques, que figura al plànol-8 proposta
modificació sobre topogràfic.
QUART. Declarar que l’acte és un tràmit dins del procediment de formació d’una
disposició administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.”
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2n. A l’audiència dels municipis que limiten amb el terme municipal de Sant Fruitós de
Bages, i que són Artés, El Pont de Vilomara i Rocafort, Manresa, Navarcles, Sallent,
Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Talamanca.

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 (13)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S.1. Moció plenària Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentada per tots els
Grups Municipals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d'acord amb la Junta
de Portaveus celebrada el passat 4 de Juny de 2020, en relació a la caça. (EXP.
880/2020)
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA:

___ Aprovat.
_X_ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació:

A favor: 6 (6 GFP)
En contra: 7 (3 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
Abstenció:

La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire lliure,
com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a mínim una
societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més de 63.000
catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a la
conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la seva
vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat per
Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i
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Sentit de l’acord:

induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a l’any
i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat cinegètica
supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% del PIB.
Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la
construcció o al 9% del sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de
taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les
caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de
conservació de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats
de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, pantans,
podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat
de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 milions
d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que envolten
la pràctica d’aquesta modalitat.

Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional
d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el
risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que
afecten als animals de granja i les persones.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa la
tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31
d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb
animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de
la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com
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A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats Cinegètiques
de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el terreny cinegètic és
de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, zones de caça
controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això significa que el 92,9%
de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està destinada, entre altres
aprofitaments, a la caça.

és l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals
caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d’animals
trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats per el
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la
UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o
en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les
activitats dels/de les caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya,
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000
catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe
d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn
rural o poble d’origen.

Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada
al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi natural i al
desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les comarques més
deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, d’aquesta manera, un
element essencial de vertebració social i per la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte
de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per part
d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen la
prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis econòmics
i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de
4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany,
exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, posteriorment,
ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té
cap perjudici per l’entorn natural.
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Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal representant
del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 40.000
caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la totalitat
dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de caça, per
cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del seu municipi
en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les tasques de gestió
i conservació mencionades.

A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser
perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva
prohibició.
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.
Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases del Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi
una moció/declaració consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el
següent contingut:
1r. La caça és una activitat amb un cert arrelament social, cultural i econòmic a
Catalunya que mereix i ha de ser recolzada i protegida pels poders públics catalans a
causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament
socioeconòmic del món rural català.
2on. Aquesta Corporació Local reconeix la feina que realitza l’entitat Associació de
Caçadors de Sant Fruitós de Bages envers el municipi, així com insta als governs
autonòmic i Estatal a recolzar aquesta activitat com a motor de desenvolupament
socioeconòmic del món rural i eines de conservació ambiental.

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA:
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
_X_ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació:

A favor: 6 (6 GFP)
En contra: 7 (3 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
Abstenció:

Primer. Vist el document anomenat Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós
de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la Casa Museu Alfred Figueras,
Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages, promogut per
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S.2. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal de Sant Fruitós de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de
la Casa Museu Alfred Figueras, Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda
de Bages. (EXP. 153/2019)

l’Ajuntament i redactada pels arquitectes Marc Paré Lezcano i Marcos Castejon
Pedreira.
Sector. Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 de juny de 2020 i l’informe
5/2020 del secretari i 84/2020 de la interventora municipals de data 11 de juny de 2020.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del Reial
Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl,
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació
previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
S’ACORDA :

1ª. El paràgraf primer del foli 31 del document quedarà redactat com segueix:
“El PGOM qualifica els àmbits afectats per la modificació i ubicats a Pineda de Bages
com a àrea esportiva (Clau A) i com a ciutat jardí subzona de parcel·la petita (clau 4b)
recollint l’ordenació prèvia del Pla parcial de Pineda de Bages.”
2ª. Al foli 35 de l’instrument, on diu:
“D’aquesta manera la modificació preveurà als sectors de sòl Urbà de Pineda de Bages”
Ha de dir:
“D’aquesta manera, la modificació preveu al polígon d’actuació urbanística delimitat a
Pineda de Bages.”
3ª. A les normes urbanístiques (foli 108 de l’instrument),a la disposició derogatòria,
ws’afegirà al final un paràgraf amb la redacció següent:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal
de Sant Fruitós de Bages relativa als polígons d’actuació urbanística de la Casa Museu
Alfred Figueras, Residencial Can Figueras i de Dotacions de Pineda de Bages,
promoguda per l’Ajuntament i redactada pels arquitectes Marc Paré Lezcano i Marcos
Castejon Pedreira, amb correccions següents que s’incorporaran a l’instrument de
l’aprovació provisional:

“També queden derogades les determinacions del Pla general d’Ordenació de Sant
Fruitós de Bages relatives als àmbits de Pineda de Bages per als quals es modifica el
règim urbanístic del sòl.”
4ª. Tenen caràcter de plànols d’informació els 08.1 ORD i 03.4 ORD.
Segon. Sotmetre el procediment a informació pública d’un mes, en els termes següents:
1. El tràmit s’anunciarà al Butlletí Oficial de la província, diari Regió-7, tauler
d’edictes electrònic i tauler municipal d’edictes i concedir audiència a tots els
ajuntaments limítrofs.
2. L’expedient del procediment es podrà consultar:
2.1. Telemàticament: Al portal de transparència de la seu electrònica
municipal https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency, dins
de l’apartat 7. Àmbit urbanístic.
2.2. Presencialment: a les dependències municipals dels serveis d’urbanisme
ubicats a la Casa Consistorial, en horari de dilluns a divendres, de les 9 a les
14 hores.
Tercer. Atorgar audiència durant un termini d’un mes als municipis que limiten amb el
terme municipal de Sant Fruitós, i que són Artés, El Pont de Vilomara i Rocafort,
Manresa, Navarcles, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Talamanca.

Cinquè. Suspendre durant un termini màxim de 2 anys i en tot cas fins que vigeixi la
modificació de totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010, segons l’àmbit identificat gràficament en el plànol 1 “Àmbit de
suspensió de llicències d’obres i usos de Can Figueras” i plànol 2 “Àmbit de suspensió
de llicències d’obres i usos de Pineda de Bages.”
Sisè. 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.

ANNEX ÀMBIT SUSPENSIÓ LLICÈNCIES
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Quart. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l’emissió d’informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i companyies
subministradores de serveis, que l’han d’emetre en el termini d’un mes llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
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PRECS I PREGUNTES
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 20:20 hores del dia 11 de Juny de 2020.”

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

