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 12 de novembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA NÚM. 12 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
12 DE NOVEMBRE 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. 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
Mazcuñán i Claret.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es, la Sra. Alcaldessa-President,
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
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 19/11/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

EXP.

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions
del Ple: ordinària de 15 d’octubre de 2020 i
extraordinària de 5 de novembre.
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 5 d'octubre de 2020; ordinària de 19
d'octubre de 2020; ordinària de 26 d'octubre;
extraordinària i urgent de 28 d'octubre de
2020; ordinària de 2 de novembre de 2020.
4. Informació de les regidories
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Mesures organitzatives integrants del
Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en
matèries competència del Ple (modificació
1º)
6. Modificació de la composició de diversos
Consells municipals d’obligada existència
(reglament de participació ciutadana) (EXP.
200/2016)
7. Designació membres a proposta de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per
formar part de la Comissió Especial de
Comptes del Consorci Urbanístic l’Agulla.
8. Modificació de crèdits número 22/2020
transferències de crèdit diferents àrees de
despesa.
9. Donar compte de l’informe d’avaluació de les
obligacions trimestrals (TERCER trimestre
2020), de subministrament d’informació de
les entitats locals
10. Donar compte dels informes de Tresoreria i
Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i el període mig de
pagament establert al Reial Decret
1040/2017, de 22 de desembre, pel que es
modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol. Tercer trimestre 2020.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

1576/2020
1745/2020

PAG.
3

HORA
INICI
0:00:20

4

0:00:56

14

1:03:04

42/2020

1553/2020
1657/2020
1703/2020
1739/2020
1768/2020
-

1373/2019

200/2016

1:25:49

15

1:46:55

36

1:48:41

44

1:53:15

45

1:54:12

46

2:03:14

47

2:05:05

2202/2019

1788/2020

1806/2020

1750/2020
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ASSUMPTES

11. Aprovació del Reglament del
residencial temporal d’urgència

servei

PRECS I PREGUNTES
12. Pregunta de GfP sobre convocatòria de
plaça d'agent de carrera per la policia local
13. Pregunta al Ple ordinari de 12-11-20 en
relació a l'expedient de contractació
coaching Policia Local
14. Pregunta al Ple ordinari de 12-11-2020 en
relació a borses d'agents de la Policia Local
15. Pregunta al Ple ordinari de 12-11-20 en
relació a la modificació puntual de “Hostal
Pineda – Can Figueras”

2305/2019

49

2:08:23

1831/2020

84

2:23:52

1834/2020

86

2:36:00

1837/2020

88

2:51:20

1833/2020

90

3:10:23

ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
1.
Aprovació de l’acta de la següent sessió del Ple: ordinària de 15 d’octubre
de 2020. (exp. 1576/2020).
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)
-

Aprovació de l’acta de la següent sessió del Ple: extraordinària de 5 de
novembre. (exp. 1745/2020).

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
Pàgina 3 de 93
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: ACH9ZZM35943E5DSREXEYP7LF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 93

Sentit de l’acord:

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)

20201297
20201298
20201299
20201300
20201301
20201302

23/09/2020
13:24
23/09/2020
15:44
24/09/2020
9:19
24/09/2020
9:21
24/09/2020
13:22
24/09/2020
13:24

1384/2020

20201303
20201304
20201305
20201306

24/09/2020
13:26
24/09/2020
18:58
24/09/2020
20:08
24/09/2020
20:25

1509/2020

20201307
20201308

25/09/2020
13:39
25/09/2020
15:00

1462/2020

20201309

25/09/2020
16:25

1397/2020

20201310

25/09/2020
16:33

1511/2020

1455/2020
1506/2020
912/2020
1447/2020
608/2020

1514/2020
1214/2020
525/2020

1515/2020

RESUM
Denuncies de trànsit relació 20028288.
Justificació subvenció nominativa (pròrroga
conveni) d'Associació Memorial E.Casajoana,
exercici 2020 (Festival música clàssica) .
Aprovació contractació temporal educadora llar
infants substitució IT.
Compareixença
a
procediment
contenciós
administratiu i enviament d'expedient.
Denuncies de trànsit relació 20029091.
Deixar sense efecte liquidacions tributàries per
acceptació d'al·legacions 4.
Línies fonamentals pressupost 2021.
Aprovació
finalització
relació
laboral
de
treballadora familiar per finalització de contracte
eventual.
Aprovació contracte temporal per obra i servei de
Treballadora Familiar.
Convocatòria de la Junta de Govern Local ordinària
de 28-9-20.
Justificació d’ajudes d’urgència social a famílies.
Reconeixent de l'obligació de pagament i ordenant
el pagament de la despesa aprovada per resolució
de la Regidora de l’Àrea d’Atenció a les Persones
2020-1003, de 23 de juliol de 2020.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Modificació de crèdit 19/2020. Transferència de
crèdit dintre el mateix grup de funció, Generació de
crèdit per ingressos i Incorporació de Romanents.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes d'agost (NOMINA
SETEMBRE).
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1511/2020 de relació de factures
número O/2020/166.
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20201295
20201296

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
23/09/2020 1492/2020
12:17
23/09/2020 640/2020
12:58

Nº

25/09/2020
16:35

1446/2019

20201312

25/09/2020
16:38

1358/2020

20201313

25/09/2020
16:39

952/2018

20201314
20201315
20201316
20201317

25/09/2020
23:08
28/09/2020
11:44
28/09/2020
14:40
29/09/2020
8:21

1408/2020

20201318

29/09/2020
12:56

1868/2018

20201319

29/09/2020
12:58

2304/2019

20201320

29/09/2020
12:59

921/2019

20201321

30/09/2020
12:30

354/2020

20201322
20201323
20201324
20201325
20201326

30/09/2020
12:31
30/09/2020
12:33
30/09/2020
12:50
30/09/2020
12:51
30/09/2020
13:02

1142/2019

20201327

30/09/2020
13:22

1520/2020

1450/2020
1398/2020
1513/2020

1040/2020
1087/2020
1003/2020
1059/2020

Resposta a instàncies en expedient de protecció
de la Legalitat Urbanística Avinguda Bertrand i
Serra 56.
Desestiment en realització obres comunicació per
realització mur i obrir porta C/ CollBaix, 1 i arxiu de
l'expedient.
Desestimació de 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.
Concessió del servei de Teleassistència.
Aprovació
autorització
assistència
cursos
formatius per personal vari.
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al
mes de SETEMBRE de 2020.
Aprovació de la despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació del pagament, corresponent
a l’expedient nº 1513/2020 de la relació número
O/2020/167.
Aprovació de la factura corresponent al 20 % del
contracte menor de serveis per la redacció del
projecte executiu de les obres de millora del
clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (fase
3 actuació 2 Avanç pla director).
Aprovació de la factura corresponent al 10 % de
l’import (última) del contracte menor de serveis per
la redacció del projecte executiu de reforma interior
dels vestidors del pavelló municipal.
Aprovació de la 6a cert. d’obra i la 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.
Decret aprovació del Pla de Seguretat i Salut en
l'obra del reasfaltament de carrers i senyalització
viària horitzontal al polígon industrial Sant Isidre.
Pròrroga llicència obertura rasa recuperar cable i
connectar caixa C/ Collbaix.
Comunicació per canvi de graó per rampa
Carretera de Vic, 32.
Comunicació per construcció mur al pati C/
General Prim, 107.
Comunicació per adequació façana Carretera de
Vic, 115-117.
Comunicació
per
instal·lació
plaques
fotovoltaiques coberta habitatge per autoconsum
C/ Mònica, 5.
Aprovació nomenament agent Marta Garrido per
substitució IT agent 1026.
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20201311

30/09/2020
14:57

1555/2020

20201329
20201330
20201331
20201332
20201333
20201334

30/09/2020
15:26
30/09/2020
18:53
30/09/2020
19:03
01/10/2020
13:52
01/10/2020
15:35
01/10/2020
17:36

1539/2020

20201335
20201336
20201337
20201338

01/10/2020
18:23
01/10/2020
18:26
01/10/2020
18:56
01/10/2020
18:57

1553/2020

20201339
20201340

01/10/2020
18:58
02/10/2020
7:41

1210/2020

20201341
20201342

02/10/2020
7:51
02/10/2020
7:51

65/2019

20201343

02/10/2020
9:19

1596/2019

20201344

02/10/2020
12:26

1399/2019

20201345
20201346

02/10/2020
12:27
02/10/2020
12:30

1567/2020

1530/2020
1558/2020
759/2020
1242/2020
1561/2020

1560/2020
1157/2019
1514/2019

286/2016

1487/2020

1233/2020

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1555/2020 de relació de factures
número O/2020/175.
Decret d'exempció de quota mensual de la Llar
infants municipal Les Oliveres, 2020-2021.
Denuncies de trànsit relació 20029396.
Aprovació flexibilitat horària Sra. Sandra Palomino
Vega.
DECRET estimació i desestimació parcial
subvenció(quarta estimació) - LINIA 3.
Aprovació modificació del tribunal procés selectiu
per la creació d'una borsa d'arquitectes tècnics.
Llicència/permís d'ocupació temporal de la via
pública - Commemoració dia 1 d'Octubre 2020 ANC.
Convocatòria de la Junta de Govern Local ordinària
de 5-10-20.
Aprovació canvi adscripció lloc de treball Sr. **
Declarar caducitat de la llicència per enderroc i
neteja solar C/ Jacint Verdaguer 102-104.
Renúncia de la llicència d'estesa línia elèctrica de
baixa tensió per ampliació potència C/ Jacint
Verdaguer, 104.
Llicència per escomesa d'aigua C/ Pesca, 10.
Proposta de resolució del contracte per la
concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis
funeraris.
Resolució recurs de reposició a sol·licitud d'accés
a informació per part de regidor.
Aprovació deixant sense efectes acord en
pràctiques per no poder donar compliment a les
condicions de l'acord.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor de les obres ordinàries al camp de futbol,
fase 4 connexió sanejament edifici bar.
Resolució del recurs de reposició interposat contra
l’acord de la junta de govern local de 13 de juliol de
2020, de denegació de la responsabilitat
patrimonial reclamada a l’Ajuntament.
Aprovació devolució pagament indegut.
Aprovació
llistat
aspirants
admesos/es,
exclosos/es, composició tribunal i data celebració

Pàgina 6 de 93
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: ACH9ZZM35943E5DSREXEYP7LF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 93

20201328

02/10/2020
12:32
02/10/2020
12:35
02/10/2020
12:37
02/10/2020
12:38
02/10/2020
12:40
02/10/2020
15:20

2265/2019
1657/2019

Comunicació de transmissió de titularitat.

2138/2019

Comunicació transmissió de la titularitat La
Cafetera de casa.
Comunicació prèvia d'obertura - Sistemes
d'organització, SA (Control).
Comunicació de transmissió de titularitat.

20201353
20201354
20201355
20201356
20201357

04/10/2020
23:15
05/10/2020
8:57
05/10/2020
13:53
05/10/2020
14:50
05/10/2020
14:51

1543/2020

20201358
20201359

05/10/2020
14:52
05/10/2020
19:07

1573/2020

20201360
20201361
20201362
20201363
20201364
20201365

05/10/2020
19:23
05/10/2020
20:53
05/10/2020
20:54
05/10/2020
20:55
06/10/2020
7:57
06/10/2020
8:24

24/2020

20201366

06/10/2020
8:24

848/2020

2382/2019
255/2020
887/2020

1368/2020
2228/2019
1575/2020
1574/2020

144/2020

2420/2019
1390/2020
501/2017
553/2020
319/2020

borsa

Aprovació modificació Decret gratificacions i
serveis extraordinaris maig abonats nòmina de
juny.
Aprovació assistència a cursos formatius a
personal vari de la Corporació.
Llicència per construcció habitatge unifamiliar aïllat
i piscina C/ Alzina, 45.
Llicència urbanística per la construcció CEIP Pla
del Puig.
Convocatòria de la Comissió Informativa de
Ciutadania de 8-10-20.
Convocar la Comissió Informativa de Presidència i
Serveis Centrals, la qual actuarà com a Comissió
Especial de Comptes, pel proper 8-10-2020.
Convocatòria de sessió de la Comissió Informativa
de Promoció del Territori 8-10-2020
Aprovació llistat definitiu d'aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO agent Policia Local.
Devolució d'ingressos indeguts.
Comunicació prèvia d'obertura centre d'estètica i
micropigmentació.
Baixa d'activitat.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 43.
Decret de Convocatòria de la 5a sessió de la
Comissió COVID-19
Aprovació de la factura de la Residència l’Onada
pel servei de gestió de la residència i centre de dia
del mes d’agost i les liquidacions corresponents al
mes d’agost en relació a les places vacants a
causa del covid-19.
Pagament de prestacions econòmiques vinculades
al Servei del Centre de dia corresponent al mes de
juny (del dia 19 al 30).
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20201347
20201348
20201349
20201350
20201351
20201352

proves
procés
selectiu
creació
d'administratius/ves.
Declaració responsable d'obertura.

06/10/2020
8:27

1387/2019

20201368

06/10/2020
8:29

1986/2019

20201369
20201370
20201371
20201372
20201373
20201374

06/10/2020
8:34
06/10/2020
8:39
06/10/2020
8:40
06/10/2020
14:55
07/10/2020
12:26
07/10/2020
12:54

1481/2020

Aprovació citació i atorgament enunciats
processos selectius procés TM Promoció
Econòmica.
Indemnitzacions per assistències als membres de
la Corporació i assignació mensual als grups
municipals. Legislatura 2019-2023
mes de
setembre 2020
Concessió d'ajuda d'urgència social.

1464/2020

Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

1466/2020

20201375

07/10/2020
12:55

361/2020

20201376

07/10/2020
13:01

1458/2020

20201377
20201378
20201379

07/10/2020
14:45
08/10/2020
8:25
08/10/2020
8:41

1621/2020

20201380

08/10/2020
8:48

1130/2020

20201381

08/10/2020
10:13

1443/2015

20201382

08/10/2020
11:13

1627/2020

20201383

08/10/2020
17:02

1583/2020

Concessió d'ajudes socials per llibres i material
escolar.
Convocatòria de la comissió de l'Any Lluís Espinal
2020
Denúncies de trànsit - Denuncies de trànsit relació
20031409.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor de la secretària de la
llar d’infants, del 9 de març al 25 de setembre de
2020, així com el reconeixement de les obligacions
resultants.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa, constituïda a favor del tècnic de Cultura
del 30 de juny al 22 de setembre de 2020, així com
el reconeixement de les obligacions resultants.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes
d’octubre de 2020.
Convocatòria de sessió extraordinària la Junta de
Portaveus de 8-10-20.
Aprovació finalització relació laboral d'educadora
llar d'infants per renúncia voluntària.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals
(OCTUBRE/2020)
Decret hisenda de justificació de subv. nominativa
(pròrroga conveni) d'Escola Monsenyor Gibert,
2020.
Sobre la devolució de garantia definitiva
corresponent a la prestació del subministrament i
instal·lació.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1627/2020 de relació de factures
número O/2020/180.
Concessió del servei de teleassistència.

534/2019
1599/2020
361/2020

1384/2020
82/2020
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20201367

08/10/2020
17:35
08/10/2020
17:44

632/2018

Aprovació Avanç Pla Parcial Pineda IV.

1077/2020

20201386
20201387
20201388
20201389

08/10/2020
19:26
08/10/2020
19:29
08/10/2020
19:29
08/10/2020
20:46

1438/2020

Incoació expedient protecció legalitat urbanística
obres o actuacions ja executades sense títol
habilitant - Polígon 13 parcel.les 25, 26, 38, 39 i
9010 paratge del Molinot entre el Bosc de les
Costes i la Mina.
Reclamació de danys a tercers (NAT 17/2020)
danys a semàfor.
Reclamació de danys a tercers (NAT 20/2020)
danys a jardinera.
Reclamació de danys a tercers (NAT 13/2020).

20201390
20201391

08/10/2020
20:49
08/10/2020
20:52

1527/2020

20201392

09/10/2020
8:22

190/2020

20201393
20201394
20201395
20201396
20201397
20201398
20201399
20201400
20201401
20201402

09/10/2020
8:38
09/10/2020
8:46
09/10/2020
8:50
09/10/2020
8:52
09/10/2020
12:48
09/10/2020
13:30
09/10/2020
14:18
09/10/2020
14:27
09/10/2020
15:09
12/10/2020
11:50

876/2020

20201403

13/10/2020
8:21

1612/2020

1436/2020
1435/2020
2494/2019

1576/2020

Aprovació finalització comissió de serveis Sr.
Genís Caparrós com a Sergent en Cap de la
Policia Local.
Decret de tarifa reduïda de quota mensual de la llar
infants Les Oliveres, 2020-2021.
Modificació de crèdit 20/2020 per transferències de
crèdit dins el mateix grup de funció i generació de
crèdits.
Liquidacions Mensual ( Servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència) mes de
setembre 2020.
Declaració responsable d'una activitat de
bugaderia autoservei - Ecoblau 365
Comunicació prèvia d'establiments no permanents
desmuntables - Jaume Plans
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 45
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 46
Aprovació del pagament de la quota del Consorci
Urbanístic L’Agulla any 2020
Convocatòria del Ple ordinari de 15-10-20.

1603/2020

Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

1473/2020

Concessió d'ajuda social per llibres i/o material
escolar.
Contractació oficial de segona per fer tasques de
subaltern.
Autorització de commemoració 80é aniversari de
l'afusellament del President Generalitat Lluis
Companys i Jover al Parc del Castell el 15 octubre
2020.
Ampliació de la despesa subvencionable com a
mesura de flexibilització d’acord amb la normativa

1618/2020

805/2020
501/2017
501/2017
1174/2020

1610/2020
1634/2020
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20201384
20201385

20201404

13/10/2020
8:22

764/2020

20201405
20201406
20201407
20201408

13/10/2020
8:28
13/10/2020
8:38
13/10/2020
18:34
14/10/2020
13:58

122/2020

20201409

14/10/2020
13:59

1422/2020

20201410
20201411
20201412
20201413
20201414
20201415

14/10/2020
14:03
15/10/2020
8:40
15/10/2020
8:41
15/10/2020
9:40
15/10/2020
10:30
15/10/2020
10:34

1536/2020

Convocatòria de la Comissió delegada de la
Comissió Paritària de Seguiment de l'aeròdrom
Dades complementàries al Decret d’alcaldia 20201293 de 22 de setembre, d’adjudicació del
contracte d’obres; i nomenament de la direcció
facultativa i coordinador de seguretat i salut.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagament, corresponent a
l’expedient nº 1422/2020 de la relació de factures
número
O/2020/173
del
tercer
UBBU
ARQUITECTURA SLP
Concessió d'ajudes d'urgència social.

1586/2020

Concessió d'ajuda social per activitats esportives.

1519/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1632/2020

Nomenament CAP accidental de la Policia Local.1

1614/2020

20201416
20201417
20201418
20201419

15/10/2020
10:35
15/10/2020
11:41
15/10/2020
14:24
15/10/2020
16:18

1655/2020

Contractació temporal baixa IT educadora Llar
d'Infants Municipal.
Aprovació convocatòria i bases procés selectiu per
la creació d'una borsa de treball d'arquitectes
tècnics.
Denúncies de trànsit relacio WTP 20032755.

1

1517/2020
373/2014
354/2020

1242/2020

1611/2020
1657/2020
840/2019

Decret d'aprovació de tarifa reduïda de la quota
mensual de la Llar infants Les Oliveres, 2019-2020.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 19-10-2020.
Aprovació última factura de la direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut de les obres
provisionals i definitives contingudes en la separata
del projecte d’urbanització del polígon actuació
urbanística fàbrica Bertrand i Serra PAU 1.

Diligència per fer constar error en títol.
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de subvencions i de procediment administratiu
comú.
Aprovació de dues factures corresponents als
treballs de compliment substitutori necessaris per
a que les parcel·les assoleixin les condicions de
l’ordenança.
Liquidació servei teleassitència mes de setembre
2020.
Concessió del servei d'ajuda a domicili.

15/10/2020
19:26
16/10/2020
9:28

767/2020

20201422
20201423
20201424

16/10/2020
12:36
16/10/2020
12:37
16/10/2020
12:39

573/2020

20201425
20201426
20201427
20201428
20201429
20201430
20201431
20201432

19/10/2020
8:16
19/10/2020
9:45
19/10/2020
9:45
19/10/2020
11:48
19/10/2020
11:49
19/10/2020
12:30
19/10/2020
16:30
20/10/2020
8:17

1662/2020

Atorgament llicència obres d'ampliació edifici
plurifamiliar al Camí de Sant Benet, 4.
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de la
fase 1 del Projecte executiu d’intervencions al
camp de futbol municipal (reforma edifici oficines).
Aprovació teletreball durant 15 dies per situació
actual Covid19.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte
per l’execució conjunta de varies obres.
Aprovació de l’acta de recepció dels treballs d’obra
civil per l’ampliació de la instal·lació d’enllumenat
públic al carrer Segadors de Pineda de Bages.
Denuncies de trànsit relació 20033360.

1651/2020

Concessió del servei de Teleassistència.

1646/2020

Concessió d'ajuda d'urgència social.

1364/2020

Aprovació llicència per construcció habitatge
unifamiliar aïllat Av. del Pla de Bages, 1.
Aprovació
llicència
construcció
habitatge
unifamiliar aïllat Av. Brucardes, 45.
Retirada de vehicle abandonat.

20201433
20201434
20201435

20/10/2020
8:51
20/10/2020
8:55
20/10/2020
15:45

109/2020

20201436
20201437
20201438
20201439
20201440
20201441

20/10/2020
23:07
20/10/2020
23:24
20/10/2020
23:25
20/10/2020
23:26
21/10/2020
10:57
21/10/2020
10:58

1541/2020

renovació de certificat de representació de persona
jurídica en favor de funcionari.
Aprovació de la indemnització per la participació en
el tribunal del procés selectiu per la creació d’una
borsa d’agents de policia local.
Aprovació
llicència
construcció
habitatge
unifamiliar en filera, i piscina C/ Josep Carner, 2.
Aprovació de la factura corresponent al lot 6 de
l’equipament del Casal de Joves Nexe.
Decret d'esmena de Decret 2020-1417 de tarifa
reduïda de quota mensual de la Llar infants
municipal Les Oliveres, 2020-2021 per situació de
dificultat econòmica familiar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

1678/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1601/2020
1538/2020

Aprovació
autorització
assistència
cursos
formatius al personal corporatiu.
Concessió d'ajudes social per material escolar.

1373/2019

Ús de la sala 4 del nexe pel grup municipal GFP

1685/2020

Denuncies de trànsit relació 20034051.

1788/2019

2073/2019
2340/2019

1374/2020
957/2020
39/2017
1093/2020

2302/2019
1611/2020
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20201420
20201421

21/10/2020
10:59
21/10/2020
15:42
21/10/2020
15:44
21/10/2020
15:46
22/10/2020
9:06
22/10/2020
9:06

1371/2020

20201448
20201449
20201450
20201451

22/10/2020
9:11
22/10/2020
9:37
22/10/2020
9:37
22/10/2020
9:50

1690/2020

20201452
20201453
20201454
20201455
20201456
20201457
20201458

22/10/2020
9:53
22/10/2020
9:55
22/10/2020
9:55
22/10/2020
9:56
22/10/2020
9:57
22/10/2020
9:58
22/10/2020
13:00

928/2020

20201459
20201460

22/10/2020
14:21
22/10/2020
14:23

65/2019

20201461

22/10/2020
14:24

2430/2019

20201462

22/10/2020
14:42

2302/2019

957/2020
912/2020
1261/2020
753/2020
681/2020

810/2020
812/2020
859/2020

1360/2020
1250/2020
1211/2020
1104/2020
1365/2020
1704/2020

2302/2019

Incoació ordre d'execució per tanca de la parcel.la
situada al Carrer Manresa, 4.
DECRET rectificació d'errors vehicles abandonats.
Deixar sense efectes liquidacions tributàries per
acceptació al·legacions 5.
Aprovació contractació netejadora.
Procediment sancionador en matèria de
convivència ciutadana (sorolls i molèsties veïnals).
Procediment sancionador en matèria de
convivència ciutadana (sorolls) - acta 259/2020 i
260/2020.
Aprovació assistència cursos formatius.
Llicència cata per connexió escomesa d'aigua C/
Pica d'Estats, 109.
Llicència cata per nova escomesa contra incendis
C/ Pica d'Estats, 109.
Comunicació per reforma local comercial sense
afectació estructura Prolongació Jacint Verdaguer,
4 baixos 2.
LLicència per construcció piscina C/ Pirineu, 15-17.
Comunicació per substitució paviment i reforma
bany C/ Raval, 57.
Llicència per reparar i impermeabilització del terra
de la coberta C/ Carles Buïgas 66 C/ Rius i Taulet.
Comunicació per reparació goteres teulada C/
Tarragona, nau 1-3.
Comunicació pavimentació garatge Carrer Sallent,
22 baixos .
Aprovació primera ocupació Av. de les Brucardes,
16.
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
21/2020 GENERACIÓ DE CREDIT PER
INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA DINTRE EL
MATEIX GRUP DE FUNCIÓ
Accés autoritzat a l'expedient 1291/2020.
Aprovació
de
l’acta
de
recepció
del
subministrament i instal·lació del lot 1: Pintura i
retolació al casal de joves nexe.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor de les obres per accions del pla de l’espai
verd urbà i voreres espais públics.
Aprovació
de
l’acta
de
recepció
del
subministrament i instal·lació del lot 6: Altres del
casal de joves nexe.
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20201442
20201443
20201444
20201445
20201446
20201447

Aprovació
de
l’acta
de
recepció
del
subministrament i instal·lació del lot 4: Informàtica
del casal de joves Nexe.
Aprovació
de
l’acta
de
recepció
del
subministrament i instal·lació del lot 2: Equips de
so del casal de joves nexe.
Resolució al·legacions i finalització expedient
d'ordre d'execució d'obres de conservació de can
Sala.
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern
Local de 26 d'octubre de 2020.
Devolució d'ingressos indeguts per a la no
realització del fet imposable.
Decret d'autorització d'ús del pavelló d'esports.

20201463

22/10/2020
14:42

2302/2019

20201464

22/10/2020
14:43

2302/2019

20201465

22/10/2020
14:47

877/2020

20201466
20201467
202014682
20201469

22/10/2020
17:41
23/10/2020
9:44
23/10/2020
9:45
23/10/2020
11:31

1703/2020

20201470

23/10/2020
12:56

1233/2020

20201471

25/10/2020
10:31

2305/2019

20201472
20201473
20201474
20201475

26/10/2020
8:23
26/10/2020
8:24
26/10/2020
8:26
26/10/2020
9:04

1369/2020

20201476
20201477
20201478

26/10/2020
9:59
26/10/2020
10:08
26/10/2020
12:09

1876/2019

20201479
20201480

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

1707/2020

Comunicació per enderroc fals sostre i divisòries C/
Jacint Verdaguer, 47 baixos.
Comunicació per substitució fusteria exterior i
armaris cuina i bany C/ de la Caça, 5 3r 2a.
Aprovació de la factura de la Residència l’Onada
pel servei de gestió de la residència i centre de dia
de Sant Fruitós de Bages i la liquidació
corresponents al mes de setembre en relació a les
places vacants a causa del covid-19.
Modificació no substancial de Llicència ambiental Imprintsa.
Llicències i comunicacions prèvies d'activitats amb
incidència ambiental Sanchez Simon Inox, SL.
Comunicació prèvia d'obertura activitat de
Distribució de paqueteria - M. José Fernández
Camacho.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

1608/2020

Concessió d'ajudes d'urgència social.

1674/2020
948/2018

1366/2020
1361/2020
319/2020

121/2019
2273/2019

Aprovació finalització programa temporal i relació
funcionarial de treballadora per renúncia
voluntària.
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos/es,
exclosos/es procés selectiu per a la creació d'una
borsa de treball d'administratius/ves.
Sobre la convocatòria de la comissió redactora del
Reglament del servei d'acolliment residencial
d'urgència - Expedient 2305/2019
Comunicació reforma cuina C/ Sallent, 67 bx 2a.

Diligència per manca de signatura del secretari
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2

24/2020

26/10/2020
14:35
26/10/2020
14:38
26/10/2020
17:37

1620/2020

Modificació d'error en el Decret 2020-1439.

1598/2020

Concessió del servei de Teleassistència.

286/2016

20201484

26/10/2020
22:09

1701/2020

20201485
20201486

27/10/2020
12:52
27/10/2020
13:49

1431/2020

20201487
20201488
20201489
20201490

27/10/2020
14:12
27/10/2020
14:13
27/10/2020
14:15
28/10/2020
12:07

1739/2020

20201491

28/10/2020
12:09

1516/2020

20201492
20201493

28/10/2020
14:10
28/10/2020
14:13

1744/2020

Finalització del procediment de resolució
contractual per mutu acord, i inici resolució del
contracte per incompliment contractual.
Aprovació denegació revisió psicotècnica per
recuperació arma TIP 1059 per no haver superat
els 6 mesos des de la retirada.
Inici expedient per obres sense disposar de títol
habilitant Carrer Roselló, número 2.
LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES
DEL COVID-19.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent de 28-10-20 (ordenances).
Inici període informació prèvia estat immoble
Carrer Jaume Balmes, 74 3r 2a.
Llicència per escomesa subministrament nous
abonats C/ Montpeità, 34.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 1697/2020 de relació de factures
número O/2020/184.
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de setembre
(NOMINA OCTUBRE) -Convocatòria de la Comissió Informativa de
Presidència de 2-11-20 (modificació OF 2021).
Aprovació nòmina mes d'octubre 2020.

759/2020

1670/2020
1609/2020
1697/2020

1732/2020

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 5 d'octubre de 2020; ordinària de 19 d'octubre de 2020; ordinària de
26 d'octubre; extraordinària i urgent de 28 d'octubre de 2020 i ordinària de 2 de
novembre de 2020 (1553/2020, 1657/2020, 1703/2020, 1739/2020 i 1768/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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20201481
20201482
20201483

Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4.

Informació de les regidories

-

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5.
Mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 20192023 en matèries competència del Ple (modificació 1º) (exp. 1373/2019).
Primer. Vist l’acord de Ple de 20 d’agost de 2020, de mesures organitzatives
competència del Ple que integren el cartipàs municipal del mandat 2019-2023.
Segon. Vist que s’ha detectat la necessitat de modificar el representant municipal
de l’Associació de defensa forestal del Pla de Bages, perquè es tracta d’una
matèria que forma part de la regidoria de Medi Ambient.
Tercer. Vist l’acord núm. 11 del Ple de data 15 d’octubre de 2020, pel qual es
constitueix amb altres Ajuntaments l’Associació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública.

Cinquè. Vist l’acord 14 del Ple de data 15 d’octubre de 2020, pel qual es modifica la
composició de la Comissió per a la redacció del reglament del servei
residencial d’urgència.
ACORDS:
PRIMER. Modificar el membre de la Corporació representant a l’Associació de
Defensa Forestal del Pla de Bages, Sr. David Uró i Vilanova, pel Sr. David Ruiz
Roldán, en la mesura cinquena en referència a la designació de representants
municipals que figura a l’annex 4.
SEGON. Incorporar en el text refós de les mesures organitzatives integrants del
Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en matèries competència de Ple, en la
mesura cinquena en referència a la designació de representants municipals que
figura a l’annex 4, el representant municipal a l’Associació de Municipis i Entitats
per l’Energia Pública.
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Quart. Vist l’acord 12 del Ple de data 15 d’octubre de 2020, pel qual es crea la
Comissió per a la redacció del Reglament sobre nomenclatura dels espais
públics municipals.

TERCER. Incorporar en el text refós de les mesures organitzatives integrants del
Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en matèries competència de Ple, en la
mesura cinquena en referència a la designació de representants municipals que
figura a l’annex 4, la Comissió per a la redacció del Reglament sobre nomenclatura
dels espais públics
QUART. Modificar la composició de la Comissió per a la redacció del reglament del
servei residencial d’urgència, en la mesura cinquena en referència a la designació
de representants municipals que figura a l’annex 4.
municipals.
CINQUÈ. Aprovar el text refós de la primera modificació de les mesures
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2019-2023 en matèries
competència de Ple, el qual s’adjunta com annex en la present.
SISÈ. Efectuar la difusió següent d’aquest acord:
1. Es comunicarà a tots els equips instructors.
2. Es notificarà als òrgans externs per als quals s’hagin designat representants.
3. Es publicarà al BOP de Barcelona, la seu electrònica i al tauler d’edictes municipals.

-

-

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

Annex . Text Refós de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs
municipal del mandat 2019-2023 en matèries competència de Ple.
PRIMERA. Estructura funcional municipal
L’estructura municipal distribueix les competències i els procediments en àmbits i àrees,
segons consta a l’annex 1 d’aquest acord.
Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió
informativa.
Les matèries integrades en les àrees s’anuncien sense caràcter limitatiu i, per tant,
s’entendrà inclosa a l’àrea tota matèria susceptible de ser inclosa genèricament en ella.
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SETÈ. Declarar que:

Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcaldessa exercirà
directament o delegarà en una tinença d’alcaldia o regidoria. La delegació en aquests
òrgans unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes.
Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les
atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin
legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin.
SEGONA. Constitució de comissions informatives
Es constitueixen les comissions informatives de Presidència i Serveis Centrals, de
Promoció del Territori i de Serveis a la Ciutadania, les quals tindran competència sobre
els àmbits coincidents amb la seva denominació que consten a l’estructura funcional
municipal.
La comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals assumirà les funcions
legalment atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes.
Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui
la presidència, i s’integrarà per tres regidors del grup municipal de Gent Fent Poble, dos
regidors del grup municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(inclosa l’alcaldessa), un regidor del grup municipal Junts per Sant Fruitós i un regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.
Podran assistir amb veu però sense vot els regidors i regidores que no siguin membres
de la comissió corresponent.

La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest acord.
TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries,
en primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada
cas s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries
de cap òrgan col·legiat:
-

Ple: 2n. dijous, a les 19:00 hores.
Junta de Govern Local: cada dilluns, a les 8:30 hores.
Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les
19:00 hores.
Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al ple,
a les 19:30 hores.
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania: 1r. dijous anterior al ple, a les
20:00 hores.
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Actuarà com a secretari el de la corporació, en substitució seva el vicesecretari i, en
absència del dos, qui actuï com a delegat del titular de la Secretaria. Les delegacions
de la presidència s’entenen realitzades per l’alcaldessa en aquest mateix acte.

Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies i
les hores en què tindran lloc les sessions ordinàries.
Per causes justificades d’interès públic, l’alcaldessa podrà, prèvia consulta a la Junta de
Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió
ordinària del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la
seva celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges
les sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local.
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2020 inclòs dins de
l’actual mandat consta a l’annex 3.
QUARTA. Delegacions del Ple
El Ple delega en la Junta de Govern Local l’atribució per dictar resolucions sobre totes
les competències susceptibles de delegació, a excepció de les següents que es
deleguen en l’alcaldessa:

-

-

En matèria de contractació, els actes diferents de l’aprovació de l’expedient de
contractació, l’adjudicació i l’exercici de les potestats de modificació,
interpretació i nul·litat i resolució.
El reconeixement de l’interès públic a efectes d’aplicar beneficis fiscals de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es trobi previst en una
programació municipal prèvia, aprovada pel Ple o bé les actuacions incloses en
plans de foment de la pavimentació de voreres aprovats anteriorment.
L’atorgament de drets funeraris.

També es deleguen en l’alcaldessa, quant a les competències delegades a la Junta de
Govern Local, l’atribució per dictar actes que no tinguin el caràcter de resolució.
CINQUENA. Representants municipals
El Ple efectua la designació de representants municipals que figura a l’annex 4.
Quan l’alcaldessa és membre nat, efectua en aquest acte la delegació si hi consta un
designat diferent del titular.
SISENA. Substitucions en òrgans col·legiats.
En qualsevol dels òrgans col·legiats, municipals o no, diferents del Ple o de la Junta de
Govern Local, en els quals no existeixi una prohibició o impediment legal o estatuari, els
regidors o regidores d‘un grup municipal podran ser substituïts per qualsevol regidor del
mateix grup que no sigui membre de l’òrgan, sense altre requisit que informar-ne la
presidència en el moment de constituir-se la sessió.
SETENA. Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius
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-

El règim de dedicació i retribució dels membres corporatius serà el que consta al quadre
següent:
Regidoria
Àdria Mazcuñan i Claret
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia i Caraballo
David Uró i Vilanova
David Ruiz i Roldán
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Estrella Morales Navarro

Retribució €

Dedicació %

36.465,00
24.050,00
25.900,00
22.140,00
22.140,00
22.140,00
7.390,00

86
65
70
65
65
65
25

La retribució s’abonarà en 14 mensualitats idèntiques en import brut, alíquotes de total
anual suara expressat.
El percentatge de dedicació s’aplicarà segons la jornada de 1642 hores anuals o aquella
que en el futur es trobi vigent pel personal municipal.
VUITENA. Assistències.
Establir l’import de les assistències que percebran els càrrecs electes locals per
l’assistència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:
Ple: 128,94 € per cada sessió.
Junta de Portaveus: 67,71€ per cada sessió.
Comissions Informatives permanents: 54,44€ per cada sessió.

Els imports d’aquestes indemnitzacions s'aplicaran als membres de la Corporació que
no tinguin dedicació exclusiva o parcial.
NOVENA. Constitució dels grups municipals i els seus portaveus.
El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consta a l’annex 5.
DESENA. Assignacions als grups municipals.
Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals una dotació econòmica anual
per l'import següent:
Import fix: 2.221,02 € anuals per grup municipal
Import variable: 972 € anuals per regidor
Les assignacions dels grups municipals atenent a la seva composició actual serà la
següent:
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-

VARIABLE

FIX PER GRUP
ANUAL

PER REGIDOR

Gent Fent
Poble
ERC-AM

2.221,02 €

5.832,00 €

8.053,02 €

2.221,02 €

2.916,00 €

5.137,02 €

JxSF

2.221,02 €

1.944,00 €

4.165,02 €

PSC-CP

2.221,02 €

1.944,00 €

4.165,02 €

GRUP

TOTAL

ONZENA. Eficàcia de les regles setena, vuitena i desena.
En aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i donat que els regidors ja estan
realitzant les seves funcions des de la presa de possessió, les regles setena i vuitena
s’aplicaran amb efectes del 17 de juny de 2020.

DOTZENA. Derogació de mesures organitzatives anteriors.
Quedaran sense efectes els acords anteriors del ple que ordenin matèries coincidents
amb les regulades en aquest acord.

GfP
ERC-AM
JxSF
PSC-CP

Gent fent Poble
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Junts per Sant Fruitós
Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés
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ANNEX 0. Abreviatures dels grups municipals

ANNEX 1. Estructura funcional municipal
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisió del planejament urbanístic general
Planejament i gestió urbanístics incloent projecte d’urbanització
Ordenació del territori
Infraestructures
Projectes d’obra municipal ordinària
Gestió administrativa d'obres municipals ordinàries
Llicències urbanístiques : obres menors en sòl urbà consolidat
Ordres d’execució i protecció de la legalitat urbanística en sòl urbà
consolidat relatives a actuacions que no requereixin projecte
Procediments sancionadors
urbanístics per actuacions que no
requereixin projecte en sòl urbà consolidat
Llicències urbanístiques que no siguin sobre obres menors en sòl urbà
consolidat
Delimitació del terme municipal
Nomenclàtor de vies públiques i números de policia
Informació urbanística
Desenvolupament del carril bici al municipi
Ordres d’execució i protecció de la legalitat urbanística en sòl urbà
consolidat quan requereixin projecte i en altres sòls
Declaració de ruïna
Conservació en correcte estat de les parcel·les
Procediments sancionadors urbanístics per actuacions que requereixen
projecte en sòl urbà consolidat, o en altres sòls
Consorci Urbanístic L’Agulla

-Àrea d’Habitatge
•

Habitatge

-Àrea de Via Pública i Serveis Públics
•
•
•
•

Manteniment de vies públiques
Manteniment d'edificis i instal·lacions municipals (inclosos ascensors)
Gestió tècnica d'obres municipals ordinàries: Direcció i execució d’obra i
seguiment dels directors d’obra
Gestió tècnica d'instal·lacions municipals
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-Àrea de Planejament Urbanístic i Territori

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació i gestió de la brigada municipal
Llicències de guals
Ocupacions de via pública: obres
Ocupacions de via pública : restauració, extensions comercials i
senyalització per orientació de comerços
Sancions en matèria d'ocupació de la via pública (lligades a obres,
restauració, extensions comercials i senyalització per orientació de
comerços)
Ocupacions de via pública : altres
Mobilitat i transport
Neteja d'edificis municipals (incloses empreses de serveis)
Recollida de residus i neteja viària (incloses empreses de serveis)
Abastament d'aigua potable
Sanejament
Enllumenat i semàfors
Cementiri i serveis funeraris
Jardineria (incloses empreses de serveis)
Parcs infantils i parcs públics (incloses empreses de serveis)
Empreses de serveis prestats sota contractació (altres)

•
•
•
•
•
•

Prevenció i educació en el medi ambient
Conservació del medi rural (camins i lleres de riu)
Conservació del medi rural (ADF)
Polítiques mediambientals i d'eficiència energètica
Procediments sancionadors en matèria de medi ambient
Control ambiental d'activitats

-Àrea del Món Rural
•

Atenció a les necessitats del món rural, la pagesia i l’agricultura

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
-Àrea d’Alcaldia
•
•
•
•

Representació municipal
Planificació i direcció de l'acció de govern
Relacions interadministratives
Gestions tècniques i administratives per celebració de casaments civils
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-Àrea de Medi Ambient

-Àrea de Comunicació i Participació
• Comunicació corporativa
• Premsa
• Ràdio Municipal
• Processos participatius
• Sessions informatives als ciutadans
-Àrea noves tecnologies
•

Sistemes informàtics i de dades

-Àrea de Secretaria

•
•
•
•

Fe Pública
Assessorament i defensa jurídica
Protecció de dades
Responsabilitat patrimonial i reclamació de danys al municipi
Procediments sancionadors en matèria d’abandonament, abocament o
eliminació incontrolada de residus que no produeixin danys al medi
ambient ni posin en perill la salut de les persones, que no corresponguin
a altres equips instructors
Atenció al ciutadà
Eleccions
Patrimoni
Inventari municipal de béns

-Àrea d’Hisenda
•
•
•
•
•

Gestió econòmica
Intervenció
Tresoreria
Contractació i compres
Cooperació amb el Cadastre Immobiliari

-Àrea de Promoció Econòmica, ocupació i comerç
•
•
•
•
•

Indústria
Comerç
Consum
Mercats
Ocupació
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•
•
•
•
•

-Àrea de Turisme
•

Turisme

-Àrea de Recursos Humans
•
•

Gestió de personal
Prevenció de riscos laborals

-Àrea de Seguretat
•
•
•
•
•

Policia Local
Trànsit. Expedients sancionadors en aquesta matèria
Control del compliment d'ordenances no atribuït a altres àrees
Gestió de vehicles abandonats
Protecció civil

AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

•
•
•
•
•
•

Atenció primària
Atenció especialitzada a la infància
Residència de gent gran i centre de dia
Aula socioeducativa
Foment de les associacions socials
L'Esplai de la gent gran

-Àrea de Sanitat
•
•
•
•

Protecció de la salubritat pública
Control de plagues
Control d'animals domèstics
Sanitat (genèric)

-Veïnatge i convivència
•
•
•

Foment de les associacions veïnals
Polítiques relacionades amb els agents cívics
Foment del civisme

Pàgina 24 de 93
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: ACH9ZZM35943E5DSREXEYP7LF | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 93

-Àrea d’Atenció a les Persones

-Àrea de Cultura i Festes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats culturals
Foment de les associacions culturals i festives
Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats culturals,
esportives i anàlogues
Biblioteca municipal
Arxiu municipal
Equipaments culturals
Patrimoni cultural i arqueològic
Activitats festives
Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats festives

-Àrea d’Ensenyament
•
•
•

Llar d'infants
Escola de música municipal
Activitats educatives al municipi

-Àrea d’Esports
Activitats Esportives
Foment de les associacions esportives
Equipaments esportius

-Àrea d’Entitats
•
•

Registre d'entitats
Foment de l’associacionisme

-Àrea de Joventut
•
•
•

Activitats específiques per als joves
Foment de les associacions juvenils
Punt d'informació juvenil

ANNEX 2. Composició de les Comissions Informatives
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•
•
•

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés Subirana
Xavier Racero Esquius
Cristian Marc Huerta Vergés

GRUP MUNICIPAL
ERC-AM
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP
GfP
GfP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia Caraballo
Joan Carles Batanés Subirana
Xavier Racero Esquius
Íngrid Bonells Casau

GRUP MUNICIPAL
ERC-AM
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP
GfP
GfP

CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Estrella Morales i Navarro
Cristina Murcia Caraballo
Joan Carles Batanés Subirana
Núria Clarella Amenedo
Carme Cruz Sánchez

GRUP MUNICIPAL
ERC-AM
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP
GfP
GfP

En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada vocal
titular, actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà substituït pel
suplent corresponent en la funció de vocal.

ANNEX 3. Calendari de sessions ordinàries
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ANNEX 4. Representants municipals
MANCOMUNITATS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT
David Uró i Vilanova
David Ruiz Roldán

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil

CONSORCIS :

CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS

CONSORCI LOCALRET
Felip Echarri Gil
CONSORCI URBANÍSITC L'AGULLA
Eulàlia Feliu i Rodríguez
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés Subirana
Núria Clarella Amenedo
Carme Cruz Sánchez
CONSORCI DE LA SALUT BAGES-SOLSONÈS
Eulàlia Feliu i Rodríguez
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David Ruiz Roldán

FUNDACIONS
FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA
Àdria Mazcuñan i Claret

COMISSIONS
COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS
Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés Subirana
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D'INFORMACIÓ I
DIFUSIÓ MUNICIPALS
GRUP MUNICIPAL / CÀRREC
PRESIDENTA
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri Gil
David Ruiz Roldán
Íngrid Bonells Casau

Felip Echarri Gil

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE L'AVIACIÓ A CATALUNYA
2030
Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés Subirana
COMISSIÓ POLÍTICA PER A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL
GRUP MUNICIPAL / CÀRREC
PRESIDENTA
ERC-AM

Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i VIlanova
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA COMARCAL LGTBI

JxSF
PSC-CP
GfP
GfP
GfP

Felip Echarri Gil
David Ruiz Roldán
Núria Clarella Amenedo
Xavier Racero Esquius
Cristian Marc Huerta Vergés

COMISSIÓ DE CARÀCTER ESPECIAL PER L’ESTUDI I REVISIÓ DE LA
NORMATIVA DE BASES MUNICIPAL AMB INCIDÈNCIA EN EL PROCEDIMENT
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS.
GRUP MUNICIPAL
PRESIDENTA
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia Caraballo
Xavier Racero Esquius

GRUP MUNICIPAL
ERC-AM
ERC-AM
JxSF
JxSF
PSC-CP
PSC-CP
GfP

REGIDOR/A
David Uró i Vilanova
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri Gil
Estrella Morales i Navarro
Cristina Murcia Caraballo
David Ruiz Roldán
Carme Cruz Sánchez

GfP

Cristian Marc Huerta Vergés

COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM
GRUP MUNICIPAL / CÀRREC
PRESIDENTA
REGIDOR COMPETENT EN Via
pública i Serveis Públics
REGIDOR
COMPETENT
EN
PROMOCIÓ ECONÒMICA
JxSF
ERC-AM
PSC-CP
GfP

Àdria Mazcuñan i Claret
Cristina Murcia Caraballo
Felip Echarri i Gil
Estrella Morales i Navarro
David Uró i Vilanova
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés Subirana

COMISSIÓ DELEGADA DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE L’AERÒDROM
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COMISSIÓ PER A L'ESTUDI I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI BOTÀNIC

Àdria Mazcuñan i Claret
COMISSIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL “PLA DE L’ESPAI VERD URBÀ”
GRUP MUNICIPAL / CÀRREC
PRESIDENTA
REGIDORA COMPETENT EN
PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
JxSF
ERC-AM
PSC-CP
GfP

VIA

Àdria Mazcuñan i Claret
Cristina Murcia i Caraballo
Felip Echarri i Gil
David Uró i Vilanova
David Ruiz Roldán
Xavier Racero Esquius

COMISSIÓ DE L’ANY LLUÍS ESPINAL 2020
GRUP MUNICIPAL
PRESIDENTA
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia Caraballo
Xavier Racero Esquius

PRESIDENTA
Regidora d’atenció a les persones
Representant d’ERC-AM
Representant de JxSF
Representant de PSC-CP
Representant de GfP
Treballadora social
Interventora
Cap de la Policia Local
Cap de la Brigada Municipal

Àdria Mazcuñan i Claret
Cristina Murcia Caraballo
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri i Gil
Davis Ruiz Roldan
Xavier Racero Esquius
Sandra Palomino Vega
Mercè Marmi Espelt
Genís Caparrós Molino
Sergio Garcia Barreto

COMISSIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT SOBRE NOMENCLATURA
DELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS

PRESIDENTA
Representant d’ERC-AM
Representant de JxSF
Representant de PSC-CP
Representant de GfP
Arquitecte municipal
Arxivera municipal
Secretari municipal

Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia Caraballo
Xavier Racero Esquius
Joan Anglada Arumí
Anna Cura Subirana
Josep González Ballesteros
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COMISSIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI RESIDENCIAL
D’URGÈNCIA

Secretària de la comissió

Sílvia Vilaseca Amat

CONVENIS
CONVENIS AMB EL CONSORCI FORESTAL DE LES VALLS DEL MONTCAU
David Uró i Vilanova
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SALLENT, SANT
FRUITÓS DE BAGES I SANTPEDOR PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ASSOCIATS DE POLICIA LOCAL
Àdria Mazcuñan i Claret
David Ruiz Roldán

Felip Echarri Gil

COMISSIÓ DE SEGUIMENT - CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, L’AJUNTAMENT DE SANTPEDOR,
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN
DE VILATORRADA, PER LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN
L’ÀMBIT TERRITORIAL D’AQUESTS MUNICIPIS
David Uró i Vilanova

COMISSIÓ INSTITUCIONAL PEL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE L’EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL PAGAMENT DE DEUTES AMB
LA HISENDA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.
GRUP MUNICIPAL
ERC-AM

REGIDOR/A
Àdria Mazcuñan i Claret
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES, QUE INCLOU LA DELEGACIÓ O ENCOMANDA DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES, PEL QUE FA AL
SUBMINISTRAMENT DE MENJAR, LA NETEJA DEL PARAMENT, EL
MONITORATGE I GESTIÓ DE TIQUETS

JxSF
PSC-CP
GfP

Estrella Morales i Navarro
Cristina Murcia Caraballo
Xavier Racero Esquius

CONVENI VIES BLAVES
David Uró i Vilanova
CONSELLS
CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO SANT FRUITÓS :
GRUP MUNICIPAL
PRESIDENTA
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri Gil
David Ruiz Roldán
Íngrid Bonells Casau

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
REGIDOR/A
Àdria Mazcuñan i Claret
a

les

Cristina Murcia Caraballo
David RuizRoldán
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Estrella Morales i Navarro
Carme Cruz Sánchez

CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC
CÀRREC
Presidenta
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

REGIDOR/A
Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia Caraballo
Joan Carles Batanés Subirana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
CÀRREC
Presidenta
Regidora d’Atenció
Persones
ERC-AM

REGIDOR/A
Àdria Mazcuñan i Claret
a

les

Cristina Murcia Caraballo
Eulàlia Feliu i Rodríguez
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CÀRREC
Presidenta
Regidora d’Atenció
Persones
PSC-CP
ERC-AM
JxSF
GfP

JxSF
PSC-CP
GfP

Estrella Morales i Navarro
David Ruiz Roldán
Núria Clarella Amenedo

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE LLAR RESIDÈNCIA PER A INFANTS I
ADOLESCENTS D'AMPANS
Àdria Mazcuñan i Claret
Cristina Murcia Caraballo

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
GRUP MUNICIPAL
ERC-AM
ERC-AM
JxSF
PSC-CP
GfP

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri Gil
Cristina Murcia Caraballo
Núria Clarella Amenedo

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: COMISSIÓ PERMANENT
Felip Echarri Gil
CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES
Felip Echarri Gil

David Ruiz Roldán
CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE NAVARCLES-SANT FRUITÓS
Felip Echarri Gil

ALTRES
TAULA COMARCAL LGTBI
Felip Echarri Gil
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES
David Ruiz Roldán
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PLENARI DE BAGES TURISME

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
David Ruiz Roldán
PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES
Àdria Mazcuñan i Claret
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Àdria Mazcuñan i Claret
XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Felip Echarri i Gil

FEDERACIÓ DE RADIOS DE CATALUNYA
FUNCIÓ
Representant legal
Responsable de l’organisme i mitjà

TITULAR
Àdria Mazcuñan i Claret
David Ruiz Roldán

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
Àdria Mazcuñan i Claret
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA
David Ruiz Roldan

ANNEX 5. Constitució dels grups municipals i portaveus
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Àdria Mazcuñan i Claret

GRUP
MUNICIPAL
ERC-AM

JxSF
PSC-CP
GfP

MEMBRES

PORTAVEU
TITULAR

Àdria Mazcuñan i Claret
David Uró i Vilanova
Eulàlia Feliu i Rodríguez
Felip Echarri Gil
Estrella Morales i Navarro
Cristina Murcia Caraballo
David Ruiz Roldán
Joan Carles Batanés
Subirana
Núria Clarella Amenedo
Xavier Racero Esquius
Carme Cruz Sánchez
Cristian Marc Huerta Vergés
Ingrid Bonells Casau

David Uró i VIlanova
Felip Echarri i Gil
Cristina Murcia
Caraballo

Joan Carles Batanés
Subirana

PORTAVEU SUPLENT
Eulàlia Feliu i
Rodríguez
Estrella Morales i
Navarro
David Ruiz Roldán

Íngrid Bonells Casau

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

6.
Modificació de la composició de diversos Consells municipals d’obligada
existència (reglament de participació ciutadana) (EXP. 200/2016)
Primer. Vist el Reglament de Participació Ciutadana, que estableix una estructura per a
la participació ciutadana en la política municipal a través de la creació de diferents
consells municipals (Cultura, Infància, Joventut, Gent Gran i Veïnatge).
Segon. Vist l’acord de modificació de la composició dels membres dels diversos consells
municipals de data 14 de novembre de 2019.
Tercer. Atès la presa de possessió, el 17 de juny de 2020, del càrrec d’alcaldessa de
Sant Fruitós de Bages de la senyora Àdria Mazcuñan i Claret, és procedent la
modificació i, si escau, la confirmació de determinats nomenaments dels membres dels
diferents consells municipals, per tal d’adaptar-los a la nova estructura organitzativa
(BOP de 3/09/2020).
Quart. Vist que s’han incorporat noves entitats i algunes d’elles han canviat els seus
representants.
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)

Cinquè. Vist que es creu convenient assabentar el ple de la nova composició actual dels
consells atès que han sofert variacions en la seva composició.
S’ACORDA:
PRIMER. Donar compte de la composició dels consells municipals de participació
ciutadana atès que han sofert variacions, restant amb els següents integrants:

PRESIDENTA

Àdria Mazcuñan i Claret

REGIDORA DE L’ÀREA

Eulàlia Feliu i Rodriguez

TÈCNIC MUNICIPAL

Jordi Planell Hernández

ARXIVERA MUNICIPAL

Anna Cura Subirana

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Xavier Racero i Esquius

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Carme Cruz i Sànchez

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

David Uró i Vilanova

REPRESENTANT POLÍTIC JXSF

Felip Echarri i Gil

REPRESENTANT POLÍTIC PSC

David Ruiz Roldán

REPRESENTANT CIUTADÀ GFP

Judit Bonvehí Mor

REPRESENTANT CIUTADÀ ERC

Josep Masjoan Vilà

REPRESENTANT CIUTADÀ JXSF

Carme Ruiz Bernabeu

REPRESENTANT CIUTADÀ PSC

Jaume Sanchez Sixto

REPRESENTANT BIBLIOTECA

Conxita Fenoy Zapata

REPRESENTANT ESCOLA DE MÚSICA

Goretti Montero Hinojosa

AGRUPACIÓ CORAL SANT FRUITÓS

Anna Maria Riera Fontcuberta

ASS. ASMODAICS I GOLIATERS

Ricard Font Berengueras

ASS. BATUKADA SHANGÓ

Xavier Gavilán Molina

ASS. CLUB DE LA MÚSICA I
GUITARRA

Marina Gallego Lacoma
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CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

ASS. CULTURAL EL CAU DE LA
GUINEU
ASS. MÚSICA CLÀSSICA

David Torreblanca Ureña

ASS. ELENC TEATRAL DELS
PASTORETS
ASS. UNIÓ MUSICAL DEL BAGES

Sandra Chirveches Corominas

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS

Juan Fco. Troyano Vivas

COL·LECTIU RECERCA HISTÒRICA

Jordi Julià Serra

RÀDIO SANT FRUITÓS

*Pendent de designar

ENRAMADES CARRER NOU

Eva Fàbregas Galobart

ASS. BROGIT DIFONEM CULTURA

Galdric Sala Descals

COOPERATIVA LA AGRÍCOLA

Roger Grandia Borràs

SOM RIU D’OR

*Pendent de designar

Vladislav Bronevetzky Juvan

Josep M. Sala Barberà

-

*Pendent de designar

L’Alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret
Regidora de l’àrea, Eulàlia Feliu i Rodriguez
Representant Polític d’ERC, David Uró i Vilanova
Representant Polític JxSF, Felip Echarri i Gil
Representants Polítics GfP, Xavier Racero i Esquius i Carme Cruz i
Sànchez
Representant Associació Club de la Música i la Guitarra, Marina Gallego
Lacoma

CONSELL MUNICIPAL D’INFÀNCIA
PRESIDENTA

Àdria Mazcuñan i Claret

REGIDOR DE L’ÀREA

Felip Echarri i Gil

TÈCNIC MUNICIPAL

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Mireia Subirana Chaves
Marta Mora Francitorra
Martí Flotats Garrosset
Núria Clarella i Amenedo

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Íngrid Bonells i Casau
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CAVALCADA DE REIS SANT FRUITÓS
Modificacions:

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

David Uró i Vilanova

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

Eulàlia Feliu i Rodríguez

REPRESENTANT POLÍTIC JXSF

Estrella Morales Navarro

REPRESENTANT POLÍTIC PSC

Cristina Murcia Caraballo

REPRESENTANT CIUTADÀ GFP

Mònica Cruz Franch

REPRESENTANT CIUTADÀ ERC

Raúl Hernández Saló

REPRESENTANT CIUTADÀ JXSF

Anna Belén Domene Checa

REPRESENTANT CIUTADÀ PSC

Carmen Flores Torregrosa

REPRESENTANT BIBLIOTECA

Conxita Fenoy Zapata

REPRESENTANT PEDIATRIA CAP

Eva Farreny Sastre

REPRESENTANT CONSELL
MUNICIPAL INFANTS

** La técnica Mireia Subirana Chaves
convocarà a un/a representant del
Consell d’Infants
Goretti Montero Hinojosa
Marta Flotats Riera

ESCOLA PLA DEL PUIG

Júlia Rocadembosch Rocadembosch

ESCOLA MONSENYOR GIBERT

Albert Canudas Salada

LLAR D’INFANTS LES OLIVERES

Mª Carme Cura To

AMPA ESCOLA PAIDOS

*Pendent de designar

AFA ESCOLA PLA DEL PUIG

Gina Soler Carrió

AMPA ESCOLA MONSENYOR GIBERT

*Pendent de designar

AMPA LLAR INFANTS LES OLIVERES

*Pendent de designar

ASS. ESPORTIVA ESCOLAR PAIDOS
ESCOLA DE BÀSQUET
ESCOLA DE FUTBOL

Joan Girona Rodríguez

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAU
SANT FRUITÓS

Irene Kosanovic de la Osa

David Vila Mora
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REPRESENTANT ESCOLA DE MÚSICA
I ARTS NAVARCLES/SANT FRUITÓS
ESCOLA PAIDOS

•

Modificacions:
-

L’Alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret
Regidor de l’àrea, Felip Echarri i Gil
Representant Polític d’ERC, David Uró i Vilanova
Representant Polític JxSF, Estrella Morales Navarro
Representants Polítics GfP, Núria Clarella i Amenedo i Íngrid Bonells i
Casau
Representant de la Llar d’Infants Les Oliveres, Mª Carme Cura To

PRESIDENTA

Àdria Mazcuñan i Claret

REGIDORA DE L’ÀREA

Estrella Morales Navarro

TÈCNIC MUNICIPAL

Jordi Carulla Urgell

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Íngrid Bonells i Casau

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Núria Clarella i Amenedo

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

David Uró i Vilanova

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

Eulàlia Feliu i Rodríguez

REPRESENTANT POLÍTIC JXSF

Felip Echarri i Gil

REPRESENTANT POLÍTIC PSC

David Ruiz Roldán

REPRESENTANT CIUTADÀ GFP

Eloi Martínez Soler

REPRESENTANT CIUTADÀ ERC

Roc Grandia Mazcuñan

REPRESENTANT CIUTADÀ JXSF

Pau Torradas Cura

REPRESENTANT CIUTADÀ PSC

Albert Bosch González

REPRESENTANT BIBLIOTECA

Conxita Fenoy Zapata

IES GERBET D’AURILLAC

Concepción Pons Vázquez

AMPA IES GERBERT D’AURILLAC

Josep Rosas Sorribas

ESCOLA PAIDOS

Isabel Morraja Leiguarda

AMPA ESCOLA PAIDOS

Ester Baylina Torreano
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CONSELL MUNICIPAL JOVENTUT

ASFE

Joan Mateu Puibert

FUTBOL CLUB FRUITOSENC

Josep Planas Feixó

ASS. RADIO SANT FRUITÓS

Laia Candàliga Serra

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAU
SANT FRUITÓS
SOCIAL LOVERS

Irene Kosanovic de la Osa

COL.LECTIU LGTBI SANTFREE’S
RAINBOW
COL.LECTIU FEMINISTA MAI SENSE
VEU
GRUP MOTOR DE JOVES DE SFB

*Pendent de designar

CONSELL DE JOVES

Martí Creus Viñas

PLATEA JOVE DE SANTFREE

Aitana Esteban Villareal

*Pendent de designar
*Pendent de designar

Modificacions:
-

L’Alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret
Regidora de l’àrea, Estrella Morales Navarro
Representant Polític d’ERC, David Uró i Vilanova
Representant Polític JxSF, Felip Echarri i Gil
Representants polítics GfP, Íngrid Bonells i Casau i Núria Clarella i
Amenedo
Representant de l’escola Paidos, Isabel Morraja Leiguarda
Es designa representant de l’Agrupament Escolta i Guia Cau Sant Fruitós,
Irene Kosanovic de la Osa
S’incorpora el Col·lectiu LGTBI Santfree’s Rainbow
S’incorpora el Col.lectiu Feminista Mai Sense Veu
S’incorpora el Grup Motor De Joves de SFB
S’incorpora el Consell de Joves amb el representant Martí Creus Viñas.
S’incorpora el Col·lectiu Platea Jove de Santfree amb la representant Aitana
Esteban Villareal.

CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN
PRESIDENTA

Àdria Mazcuñan i Claret

REGIDORA DE L’ÀREA

Cristina Murcia Caraballo

TÈCNIC MUNICIPAL

Sandra Palomino Vega
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•

Àngel Masana Garrido

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Núria Clarella i Amenedo

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Joan Carles Batanés i Subirana

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

David Uró i Vilanova

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

Eulàlia Feliu i Rodríguez

REPRESENTANT POLÍTIC JXSF

Estrella Morales Navarro

REPRESENTANT POLÍTIC PSC

David Ruiz Roldan

REPRESENTANT CIUTADÀ GFP

Francesc Carreño Corominas

REPRESENTANT CIUTADÀ ERC

Jesús Valero Garcia

REPRESENTANT CIUTADÀ JXSF

Jordi Baraldés Santamaria

REPRESENTANT CIUTADÀ PSC

Dolores Pérez Martínez

ASS. DE LA GENT GRAN SANT
FRUITÓS
EMPRESA GESTORA RESIDÈNCIA
(L’ONADA)
CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA

Juan Fco. Lopez de los Mozos

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Conxita Fenoy Zapata

Anna Boet Pérez

Modificacions:
-

L’Alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret
Regidora de l’àrea, Cristina Murcia Caraballo
Representant Polític d’ERC, David Uró i Vilanova
Representant Polític JxSF, Estrella Morales Navarro
Representant Polític PSC, David Ruiz Roldan
Representants Polítics GfP, Nuria Clarella i Amenedo i Joan Carles Batanés
i Subirana

CONSELL MUNICIPAL VEÏNATGE
PRESIDENTA

Àdria Mazcuñan i Claret

REGIDORA DE L’ÀREA

Cristina Murcia Caraballo

TÈCNIC MUNICIPAL

Xavier Casas Pujol
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Jordina Cunill Sánchez

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Carme Cruz i Sánchez

REPRESENTANT POLÍTIC GFP

Cristian Marc Huerta i Vergés

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

David Uró i Vilanova

REPRESENTANT POLÍTIC ERC

Eulàlia Feliu i Rodríguez

REPRESENTANT POLÍTIC JXSF

Felip Echarri i Gil

REPRESENTANT POLÍTIC PSC

David Ruiz Roldan

REPRESENTANT CIUTADÀ GFP

Rosa Bou Rabat

REPRESENTANT CIUTADÀ ERC

Anna Vilanova i Sagués

REPRESENTANT CIUTADÀ JXSF

Eva Caparrós Molino

REPRESENTANT CIUTADÀ PSC

Ramon Fernandez Gómez

MEMBRE PERMANENT POLICIA
LOCAL
AVV LA NATURA

Josep Lluis Lorente Aparicio

AVV LA ROSALEDA

David Fernandez i Casanovas

AVV PINEDA DE BAGES

Alèxia Malet Roig

AVV LES BRUCARDES

*Pendent de designar

AVV TORROELLA DE BAIX

*Pendent de designar

ASS. AMICS DEL PONT DE
CABRIANES
SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU

Pilar Purtí Sors
Jaume Plans Ocaña

Modificacions:
-

L’Alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret
Regidora de l’àrea, Cristina Murcia Caraballo
Representant Polític d’ERC, David Uró i Vilanova
Representant Polític JxSF, Felip Echarri i Gil
Representant Polític PSC, David Ruiz Roldan
Representants Polítics GfP, Carme Cruz i Sànchez i Cristian Marc Huerta i
Vergés.
Membre de la Policia Local, Josep Lluis Lorente Aparicio
Representant Associació de Veïns de Pineda de Bages, Alèxia Malet Roig
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Valentí Canivell Criado

SEGON.- Donar compte als Consells Municipals, si s’escau, en la propera sessió dels
esmentats Consells.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
7.
Designació membres a proposta de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
per formar part de la Comissió Especial de Comptes del Consorci Urbanístic
l’Agulla. (exp. 2202/2019).
L’article 29 dels Estatuts del Consorci urbanístic l’Agulla estableix que correspon a la
Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i informe dels comptes del Consorci
en els termes indicats a la Llei d’Hisendes Locals i que la mateixa estarà integrada pel
President del Consorci i un màxim de sis vocals (tres de cada municipi) a designar per
la Junta General en la primera sessió plenària.
PROPOSTA D’ACORD:

-

Joan Carles Batanés Subirana, representant del grup municipal GFP.
David Uró i Vilanova, representant del grup municipal ERC-AM.
Felip Echarri Gil, representant del grup municipal JxSF.

Segon. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Manresa i al Consorci Urbanístic
l’Agulla.
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. Designar els següents membres de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per
formar part de la Comissió Especial de Comptes del Consorci Urbanístic l’Agulla:

8.
Modificació de crèdits número 22/2020 transferències de crèdit diferents
àrees de despesa (exp. 1788/2020)
Primer.- Al pressupost inicial municipal per a l’exercici 2020 hi ha consignat 17.500,00
€ a l’aplicació pressupostària 14.011.91100 Amortitz, préstecs a mig i llarg termini d’ens
del S.P.
Aquests crèdits es consideren sobrant i es necessari que es transfereixin a l’aplicació
pressupostària 15.433.22799 Altres treballs desenvolupament i promoció econòmica.
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor d’Hisenda que s’incorpora al present
expedient.
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Quart.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa
regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 9)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Quart.- Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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.
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm.22/2020 de crèdit amb
canvi d’àrea de despesa d’acord amb l’annex que s’adjunta.

Annex

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: 7 (3 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
En contra: (5 GFP)
Abstenció: -

El dia 30 d’octubre de 2020, la Intervenció municipal va comunicar les de dades i va
emetre l’informe d’avaluació referents al compliment dels objectius establerts per la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
informació de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la data
de la seva emissió:
•
•
•

Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.
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9.
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(TERCER trimestre 2020), de subministrament d’informació de les entitats locals(
exp. 1806/2020)

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

10.
Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Tercer
trimestre 2020.
(exp. 1750/2020).
Primer.- Es dóna compte de l’informe de Tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de l’informe
d’Intervenció previst en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
Tercer trimestre 2020.

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal

653

1.298.018,13 €

95,98%

Resta de pagaments

18

54.363,04 €

4,02%

Pagaments totals durant el trimestre

671

1.352.381,17 €

100,00%
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte
___ Respost/a oralment

11.
Aprovació del Reglament del servei residencial temporal d’urgència ( exp.
2305/2019)
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària
de data 13 de febrer de 2020, va prendre l’acord de dur a terme la creació d’una
comissió redactora del Reglament del servei residencial d’urgència, encarregada de
redactar el reglament pel seu posterior sotmetiment al Ple, en compliment del que
disposa l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Segon.- Amb motiu de la presa de possessió, el 17 de juny de 2020, del càrrec
d’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages de la senyora Àdria Mazcuñan i Claret, és
procedent la modificació i si escau la confirmació de determinats nomenaments dels
membres de l’esmentada comissió, per tal d’adaptar-la a la nova estructura organitzativa
(BOP de 3/09/2020).
Tercer.- El Ple d ‘Ajuntament celebrat en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2020,
va acordar la modificació dels membres de la comissió redactora del reglament del
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

servei d’acolliment residencial temporal d’urgència per adaptar-lo a la nova estructura
organitzativa, esmentat en el punt anterior.
Quart.- La comissió redactora del reglament va ésser convocada en data 30 d’octubre
de 2020 per a l’elaboració del reglament.
Un cop donat el vist i plau al text del reglament presentat a la comissió amb les
modificacions acordades, s’acordà elevar a aprovació del Ple el reglament presentat a
la comissió, reglament que consta incorporat al present proposta d’acord com annex, i
concloure, així, els seus treballs de redacció.
Cinquè. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); 178 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a
66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 179/1995 de 13 de
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
Sisè. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,
ACORDA :

Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web municipal i al tauler d’anuncis
de la corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i
al·legacions oportunes, a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera
publicació en els dos butlletins oficials.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el
reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB el text
del Reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.
Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, es publicarà el text íntegre del
reglament en el tauler d’anuncis i a la web de l’ajuntament i s’anunciarà en el DOGC la
referència de publicació al BOPB del anunci d’aprovació definitiva amb em text íntegre.
El reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i un
cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb
el previst als articles 66.1 del ROAS i l’article 70 de la LBRL.
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Primer. Aprovar inicialment el text del reglament del servei residencial temporal
d’urgència, consensuat per la comissió redactora creada a tal efecte, segons el text que
s’adjunta com a document annex.

Tercer. Declarar que:
-

-

-

L’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per mitja
de recurs contenciós administratiu davant 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
ajust a dret.
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Reglament del Servei d'acolliment
residencial temporal d'urgències
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
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6. Text de signatura de les normes de funcionament intern.

PREÀMBUL
I. L’habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a dret en
la normativa internacional, espanyola i catalana. La Declaració Universal dels Drets
Humans de les Nacions Unides, en l’article 25, fixa l’habitatge com un dels drets bàsics
que permet gaudir d’un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà. Per tant,
adquireix la consideració d’un dret fonamental que consolida la resta de drets humans.
En aquest sentit, és també d’especial rellevància el que estableix la Convenció sobre
els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, que en l’article 27 estableix el dret de tots
els infants a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual
moral i social, i el deure de les administracions públiques de prendre les mesures
apropiades per ajudar els pares i les altres persones responsables de l’infant a fer efectiu
aquest dret i, en cas de necessitat, donar-los ajut material i programes de suport,
principalment, i entre d’altres, pel que fa a l’habitatge.

II. La situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge digne.
La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les
condicions laborals i l’atur han provocat que moltes unitats de convivència no hagin
pogut mantenir l’habitatge on vivien o bé no hi puguin accedir. L’actual manca
d’oportunitats per accedir a un habitatge en règim de compra mitjançant un crèdit
hipotecari, els elevats preus dels habitatges en règim de lloguer a causa de la seva
escassetat i les dificultats de les polítiques públiques per aconseguir un parc d’habitatge
públic per a les persones i unitats de convivència més vulnerables propicien que molts
col·lectius no pugui resoldre les seves necessitats residencials.
III. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té com a prioritat rellevant l’ajut a persones i
unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social i especialment aquelles en risc
d’exclusió residencial, perquè el dret a l’habitatge és un requisit imprescindible per a
l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut.
Així, la consecució de l’augment de l’índex de cohesió social al municipi esdevé una
condició per al seu creixement sostenible econòmic i social. En aquest sentit, el present
Reglament s’inscriu com una regulació jurídica pròpia i municipal de la despesa i en els
objectius de proactivitat, de prevenció i d’assistència, i constitueix, per tant, un
instrument de primer ordre per a la política pública local.
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La importància de garantir el dret a un habitatge digne per als infants està determinada
per l’especial protecció jurídica de què gaudeix aquest col·lectiu, d’acord amb el principi
de l’interès superior de l’infant (art. 3), pel fet que aquestes condicions materials de vida
determinen les seves oportunitats de desenvolupament i les garanties d’accés a altres
drets, com ara el dret a l’educació (art. 28) o a la salut (art. 24).
L’article 47 de la Constitució espanyola determina que tots els espanyols tenen dret a
un habitatge digne i que els poders públics han de promoure les condiciones
necessàries i han d’establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.
En el mateix sentit, l’article 26 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya proclama els drets
en l’àmbit de l’habitatge, i el Parlament de Catalunya, en ús de les competències
contingudes en l’article 137 d’aquest Estatut, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge.

Tanmateix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques proclama els principis de la bona regulació que
són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, transparència i
eficiència. Les situacions continuades de precarietat laboral i atur, que dificulten l’accés
a l’habitatge o el seu manteniment, fan necessària, en atenció a l’interès general
d’aquesta, una política activa dels ens locals.
Per això l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es proposa la regulació del servei
d’allotjament temporal d’urgències per a persones o unitats de convivència en situació
de vulnerabilitat. Mitjançant el present Reglament, que es considera un mecanisme idoni
per desenvolupar aquest servei d’acord amb la normativa legal relacionada amb la
matèria, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el principi de seguretat jurídica,
reglamenta el servei d’acolliment residencial destinat a cobrir la necessitat residencial
temporal per motius de situació d’exclusió social o d’urgència social o risc de pèrdua de
l’habitatge. Així, en aquest document es regula, atenent els principis de transparència i
proporcionalitat, els destinataris, els requisits per accedir als habitatges, les seves
característiques i el procediment d’adjudicació, així com els criteris de valoració i el
funcionament d’aquest servei.
IV. El Reglament es compon d’un preàmbul, un marc legal i set capítols dividits en vinti-tres articles i diversos annexos que contenen tota la documentació necessària.
MARC LEGAL
El marc legal en què s’emmarca aquest Reglament és la normativa vigent estatal i
catalana en matèria d’habitatge, serveis socials i d’altres. En concret, pel que disposa:

•
•
•
•

La Constitució espanyola, de 31 d’octubre de 1978.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, de 19 de juliol de 2006.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local.
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.

La normativa de procediment administratiu
•
•
•
•

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i
de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials.
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La normativa competencial

La normativa sectorial de serveis socials

•
•
•
•
•

La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i a l’adolescència.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència.
El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011.

La normativa sectorial d’habitatge
• La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (alguns preceptes
estan sent tractats per discrepàncies de constitucionalitat per la Comissió
Bilateral Generalitat-Estat).
• La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. S’ha de tenir en compte que, com
a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern espanyol,
diversos preceptes d’aquesta disposició han quedat en suspensió: art. 2 (apartat
2), art. 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), art. 7, la disposició addicional, la disposició
transitòria segona (apartat 1 i 2 en allò que es refereix a l’aplicació de l’article 7)
i la disposició final tercera.
• La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
• El Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació
dels habitatges amb protecció oficial.
• El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
• El Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment
del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració urbana 20132016.
• La Resolució per la qual s’aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a
Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya per a l’any 2016
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
• El Decret llei 17/2019, 23 de desembre de 2019, Mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge.
Normativa dels drets de la infància
•

La Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, aprovada en la
seva Resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989.
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•

•

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i
l’adolescència.

Normativa juridicopatrimonial
•
•
•
•
•
•

La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.
La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals, i altra normativa local que pugui ser d’aplicació.
El Codi civil espanyol, aprovat per Reial decret el 24 de juliol de 1889.
El Codi civil de Catalunya: Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè relatiu
als drets reals.
Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer,
quart i cinquè.

Altra normativa local
• Model de Reglament tipus de prestacions econòmiques de caràcter social
aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 13 de juliol
de 2010 (núm. 7172/10) (modificat en el BOPB de 5 de maig de 2016).
• Altres disposicions locals que hi estan relacionades, com per exemple
ordenances fiscals, reglaments de prestacions bàsiques de caràcter social, etc.
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte del reglament
Aquest Reglament té per objecte definir les característiques del servei, els destinataris i
els requisits que aquests han de reunir per poder-hi accedir, el procediment
d’adjudicació i els criteris de valoració de les situacions de necessitat d’habitatge, així
com ordenar el funcionament del recurs.
Article 2. Definició del servei o prestació
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages prestarà un servei d’acolliment residencial
temporal d’urgència destinat a cobrir les necessitats de les persones i les unitats de
convivència residents al municipi en situació d’exclusió social i/o residencial per motius
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Normativa sobre protecció de dades
• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

econòmics, d’urgència social i per aquelles situacions especials i d’emergència
derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l’habitatge.
Aquest servei d'acolliment residencial supleix temporalment la llar familiar en casos
puntuals i d'urgència.
El servei ha estat implantat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la
tramitació de l’expedient corresponent per a l’establiment dels serveis, regulat en l’article
158 i següents del ROAS.
Article 3. Parc d’habitatges
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa actualment de 2 habitatges destinats al
servei d’allotjament residencial temporal d’urgències. Aquests s’ofereixen equipats,
moblats, arranjats i amb el parament adequat, per tal de garantir les condicions bàsiques
d’habitabilitat i confortabilitat.
Els habitatges es cedeixen en règim compartit. Poden ser cedits en règim compartit i/o
destinats a nuclis unifamiliars, en funció de les necessitats a cobrir i dels perfils dels
adjudicataris.
Ambdós disposen de les cèdules d’habitabilitat corresponents o del document
equivalent, i dels certificats d’eficiència energètica corresponents.

Les característiques de l’habitatge així com el seu inventari, es detallarà en l’annex 1
d’aquest document.
La destinació i identificació general dels nous habitatges que es puguin destinar en un
futur al servei objecte d’aquest reglament, s’incorporaran al present document
mitjançant un nou annex.
CAPÍTOL 2. PERSONES DESTINATÀRIES I ACCESSIBILITAT
Article 4. Persones destinatàries del servei
Són destinatàries del servei aquelles persones i/o unitats de convivència, residents al
municipi, que tenen necessitats d’allotjament temporal per motius econòmics, d’urgència
social i/o que es vegin afectades per situacions especials i d’emergència derivades de
la pèrdua o del risc de pèrdua de l’habitatge, o d’altres situacions similars i que no
disposen de recursos econòmics i/o de xarxa familiar i social per resoldre la situació,
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La seva capacitat màxima està determinada pel que disposa l’article 4 del Decret
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

acceptant la tramitació d’un recurs alternatiu definitiu d’habitatge que resoldria la situació
d’urgència inicial.
També seran destinatàries aquelles persones que hagin patit una situació d’emergència
sobrevinguda (incendis, enderrocs, inundacions...), i que no disposen de recursos
econòmics i/o de xarxa familiar i social per resoldre la situació.
Article 5. Requisits d’accés
D’acord amb el marc normatiu de referència, l’accés al servei requereix el compliment
dels requisits següents:
a) El sol·licitant ha de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun altre país membre de la
UE. En el cas de persones estrangeres, els requisits són els establerts en la
normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
b) El sol·licitant ha de tenir una edat igual o superior als 18 anys o ser menor emancipat.
c) El sol·licitant ha de demostrar una residència mínima continuada al municipi durant
el darrer any amb l’empadronament de tots els membres de la unitat de convivència.

e) Trobar-se en situació d’exclusió residencial, definida per la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l’àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica (article 5.10). Així la persona sol·licitant i la seva unitat de
convivència han de tenir uns ingressos econòmics iguals o inferiors a:
2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles.
2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència.
3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
f)

Cap membre de la unitat de convivència no pot ser propietari, usufructuari o titular
de dret real de cap altre habitatge adequat, ni tampoc ostentar cap dret d’ús o
qualsevol altra tinença sobre un habitatge, excepte que esdevingui restringit
l’exercici d’aquests drets per causa legalment acreditada o altres causes d’excepció
previstes a la normativa vigent.

g) Cap membre de la unitat de convivència no ha de disposar de recursos socials ni
econòmics suficients en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs a entitats
financeres, amb un import màxim de 2000€, ni de recursos econòmics immobiliaris
suficients (rendes de l’activitat econòmica o rendes del capital) per accedir a un
habitatge en el mercat privat, ja sigui en propietat o lloguer.
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d) El sol·licitant i la unitat de convivència han d’acreditar l’existència de situació de
necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de
gener, d’atenció social primària.

h) La persona sol·licitant ha de tenir capacitats bàsiques, així com autonomia
necessària i plena capacitat per decidir per si mateix.
i)

En el cas que algun membre de la unitat de convivència presenti problemàtica
d’addiccions, aquest ha d’estar en tractament, sense consum actiu, i acreditar-ho,
amb l’obligatorietat de controls per part del servei especialitzat.

j)

Excepcionalment, poden ser usuaris del servei aquelles persones o unitats familiars
que comptin amb una acreditació favorable dels serveis socials municipals encara
que no compleixin algun dels requisits esmentats anteriorment.
k) La data de presentació de la sol·licitud ha de ser prèvia a la data d’execució efectiva
del llançament, en el cas que estiguem davant la pèrdua d’habitatge per
desnonament per manca de pagament de lloguer o per un procés d’execució
hipotecària.
l)

La pèrdua de l’habitatge per desnonament per manca de pagament de lloguer o per
un procés d’execució hipotecària no ha de ser imputable a la persona sol·licitant per
motius aliens a la manca de pagament de la hipoteca o del lloguer a causa d’una
pèrdua d’ingressos important.

m) Els potencials adjudicataris han de tenir subscrit o han de subscriure un pla de
treball, individual o per a la unitat familiar amb els serveis socials municipals.

CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE L’ACCÉS
El sistema d’adjudicació ha de ser directe a proposta de l’equip tècnic de serveis socials
bàsics de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Article 6. Procediment (veure annex 2 i 3)
a) El sol·licitant ha de presentar sol·licitud segons model normalitzat davant de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages .
Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació necessària d’acord amb
l’article 9.
S’ha de presentar una única sol·licitud per unitat de convivència.
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n) Els potencials adjudicataris han d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, gestionat per l’oficina local
d’habitatge del Consell Comarcal del Bages.

La tramitació de la sol·licitud no genera per si mateixa cap dret a l’adjudicació del
servei.
b) Si no s’acompanya la documentació necessària justificativa de la situació del
sol·licitant, els serveis socials bàsics han de requerir a la part interessada que
presenti la documentació en el termini improrrogable de deu dies a comptar a partir
de l’endemà de la notificació del requeriment. Transcorregut aquest termini sense
que la part interessada hagi presentat la documentació, es considerarà que desisteix
de la seva petició i se n’arxivarà la sol·licitud.
c) Una vegada s’ha cursat la sol·licitud, si escau, els serveis socials bàsics inicien el
procés de valoració i l’elaboració d’un informe o acreditació de la necessitat en el
termini de deu dies.
d) Els serveis socials bàsics han de fer la proposta de la persona o unitat de
convivència, mitjançant informe de necessitats d’habitatge a la Regidoria d’Atenció
a les Persones.
Per tal de valorar adequadament la sol·licitud pot demanar la documentació i els
informes necessaris.
S’estableix un termini de deu dies hàbils per a aquesta part del procediment.
e) L’adjudicació està condicionada a la disponibilitat d’habitatges adequats a les
necessitats.

f)

La competència de resolució de la proposta per part de l’equip tècnic de serveis
socials, rau en l’alcaldia que la podrà delegar a la regidoria d’Atenció a les Persones.
S’ha d’emetre resolució motivada en la qual han de quedar acreditats els fonaments
de l’adjudicació o, si escau, de la desestimació.
El termini per resoldre és com a màxim de dos mesos comptadors des de l’entrada
de la sol·licitud amb la documentació completa.

g) Resolució de petició i notificació. S’ha de comunicar a l’interessat tant si la valoració
es positiva com negativa.
h) Una vegada ha estat realitzada i aprovada la sol·licitud, cal que el demandant dugui
a terme una acceptació expressa del servei d’acolliment residencial temporal
d’urgència concedit.
S’estableix un termini de deu dies hàbils per a aquesta part del procediment.
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Si en el moment de la sol·licitud no hi ha disponibilitat de recurs residencial, la
sol·licitud quedarà en llista d’espera, pendent de valoració i resolució, fins a
disponibilitat del servei.

i)

El termini per a l’ocupació efectiva de l’habitatge és, com a màxim, d’una setmana .
Aquest termini es compta des de l’endemà de la data de formalització de
l’autorització ús o el que s’escaigui i el lliurament de claus.
La no ocupació efectiva de l’habitatge en els terminis assenyalats és causa suficient
per deixar sense efecte l’adjudicació i procedir a l’anul·lació dels actes administratius
i contractuals generats.
Així mateix, és causa suficient per deixar sense efecte l’adjudicació quan l’ocupació
de l’habitatge es dugui a terme per una unitat de convivència diferent de la
manifestada en la sol·licitud.

j)

En els casos de violència masclista en l’àmbit de la parella s’aplicarà el circuit
d’intervenció en la demanda expressada en crisi del protocol d’actuació en situacions
de violència masclista en l’àmbit de la parella a la ciutat de Manresa i el Bages.

Detectada la situació urgent de necessitat per part de la policia local, aquests
traslladaran la situació a alcaldia la qual activarà els serveis necessaris.
Des de l’Àrea de serveis socials bàsics emetran a posteriori un informe proposta
d’adjudicació de l’habitatge a la Regidoria d’Atenció a les Persones, que hi ha de
donar la conformitat. L’adjudicació de l’habitatge s’ha d’efectuar de forma immediata,
sempre i quan hi hagi disponibilitat, sense més exigència que la documentació que
sigui indispensable per a la tramitació de la concessió i a la vista de l’informe tècnic
de l’equip bàsics d’atenció social. L’informe ha d’avaluar la situació de necessitat i
se n’ha de recollir el caràcter prioritari i urgent.
Amb posterioritat, amb caràcter urgent s’ha de completar l’expedient administratiu
d’adjudicació d’acord amb el procediment ordinari establert i s’han d’adoptar totes
les mesures que siguin necessàries per garantir la seva finalitat i el degut
compliment. El personal tècnic de referència que hagi emès l’informe proposta
d’adjudicació de l’habitatge ha de procurar la documentació o la informació
justificativa del compliment de requisits i incorporar-ho a l’expedient corresponent.
Si en la tramitació de l’esmentat expedient es demostrés que la urgència no era tal
o que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per
a l’adjudicació del servei, s’ha d’iniciar el procediment de revocació corresponent i,
en el seu cas, el reintegrament del servei adjudicat.
Article 7. Exclusions
És motiu d’exclusió no complir els requisits d’accés exposats o que el sol·licitant no
aporti la documentació per acreditar els requisits d’accés al servei.
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k) En situacions d’emergència sobrevinguda (incendis, enderrocs i inundacions): el
procediment administratiu s’ha de tramitar de manera urgent sens perjudici de les
posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits
fixats en la present normativa i de les garanties procedimentals que emparen la
ciutadania.

Article 8. Documentació
La documentació s’ha de presentar amb la sol·licitud en model normalitzat.
No cal aportar els documents que ja estiguin en poder de l’Administració.
S’ha de presentar l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada/confrontada dels
documents.
En funció dels requisits establerts, ha de ser la següent:

b) Documentació acreditativa dels ingressos i de la situació laboral de totes les
persones en edat laboral:
o

o
o

o

Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputació d’ingressos de
tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. En el cas que no hi
hagi obligació de presentar la declaració, declaració responsable dels ingressos i
certificat d’ingressos i retencions emesos per l’empresa o les empreses en les quals
es treballi o s’hagi treballat.
Informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social de tots els membres de la família majors de 16 anys.
Contracte de treball i nòmines dels darrers sis mesos de tots els membres de la
família en actiu, així com la carta de finalització de contracte i/o acomiadament de la
darrera feina en cas que la persona sol·licitant es trobi en situació d’atur, i de totes
les persones en edat laboral que hi conviuen.
Certificat o certificats que acreditin la percepció d’una pensió emesos per l’INSS, en
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a) Documentació relativa a les circumstàncies personals de la unitat de convivència:
o DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència obligats
legalment a tenir-lo, amb el corresponent permís de residència vigent.
o Llibre de família o document que el substitueixi.
o Certificat d’empadronament i de convivència.
o En cas de família monoparental, carnet de família monoparental.
o En cas d’acolliment, document acreditatiu.
o En cas de família nombrosa, títol de família nombrosa.
o Si és procedent, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda o valoració de
dependència de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
o En cas d’unitats familiars que estan separades o divorciades, han d’acreditar la
separació o el divorci amb interlocutòria de mesures provisionals, sentència,
conveni regulador o acord ratificat judicialment on consti informació sobre els
pactes relatius a la guarda i custodia dels fills, atribució de l’habitatge i acords
econòmics.
o En el cas de malaltia greu, documentació mèdica acreditativa.

cas que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui
pensionista o, en el seu cas, certificat negatiu.
Certificat de pensions, ajuts o prestacions públiques emès per l’organisme
corresponent de la Seguretat Social o, en el seu cas, certificat de prestacions socials
emès per Benestar i Família.
En cas d’unitats familiars que estan separades o divorciades, han d’acreditar pels
mitjans indicats a l’apartat a) el cobrament o pagament de les pensions
compensatòries d’aliments o, en el seu defecte, la reclamació judicial per fer-ne
afectiva l’obligació.
Resolució d’atorgament i pròrrogues dels ajuts i/o de les prestacions que estiguin
percebent (ajuts al lloguer, renda mínima d’inserció, atur, subsidi…).
Extractes bancaris dels darrers sis mesos de tots el comptes dels quals sigui titular
qualsevol dels membres de la unitat de convivència i amb declaració jurada.
Demanda d’ocupació en cas de trobar-se sense feina. Inscripció en el Servei
d’Ocupació o carta de finalització del contracte o d’acomiadament.
En el cas, de treballadors per compte propi (autònoms), última liquidació trimestral
de l’IRPF i IVA / butlletí de cotització a la Seguretat Social, i declaració anual d’IVA.
Declaració jurada d’ingressos reals, en model normalitzat, conforme no es reben
més ingressos dels declarats.

o

o

o
o
o
o
o

o
o

o

o

o
o

En el cas de violència masclista, documentació que ho acrediti segons la Llei
5/2008, de 24 d’abril.
Per a procediments d’execució hipotecària: notificació judicial d’execució,
sentència judicial o altra documentació relativa al procediment judicial. Per a les
situacions de dació en pagament, acord o lliurament de l’habitatge: escriptures de
constitució de la hipoteca i de la compravenda i els tres darrers rebuts hipotecaris.
Per a procediments de desnonament per impagament de lloguer: document
acreditatiu de la data de llançament, sentència judicial o altra documentació relativa
al procediment judicial, contracte de lloguer i els tres darrers rebuts.
Declaració responsable en model normalitzat conforme no disposa de cap
habitatge en propietat o usdefruit o no és titular d’un dret real d’ús o gaudi sobre
cap habitatge.
Certificat d’inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció
Oficial de Catalunya.
Resolució favorable de la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències
econòmiques i socials de Catalunya.

d) Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar
que es reuneixen els requisits establerts i/o la situació al·legada.
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c) Documentació relacionada amb la necessitat d’habitatge, el procediment judicial i la
situació d’emergència:

e) Declaració responsable en model normalitzat on s’han d’incloure diferents
conceptes, entre ells el certificat negatiu de la Gerència del Cadastre, i que autoritza
expressament l’Administració municipal a obtenir qualsevol tipus d’informació que
pugui estar en poder seu o sol·licitar-la a altres administracions.

b)

Situació social.

c)

Situació de necessitat d’habitatge.

Situació econòmica de la persona o unitat de convivència
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència, la
valoració econòmica ha de representar, com a màxim, un 50 % de la ponderació final.
La puntuació de la situació econòmica de la persona o unitat de convivència ha de ser,
com a màxim, de 5 punts.
a) Valoració econòmica
a.1) Per establir la situació econòmica, s’han de considerar els ingressos nets percebuts
pel conjunt de membres de la unitat de convivència durant els tres mesos anteriors a la
data de sol·licitud.
Per establir el còmput d’ingressos s’han de valorar:
1. Ingressos del treball per compte aliè.
2. Beneficis i pèrdues del treball per compte propi.
3. Prestacions, pensions i ajuts socials.
4. Rendes de capital i de la propietat.
5. Transferències rebudes i pagades a altres llars, sempre i quan es destinin a cobrir les
necessitats bàsiques.
6. Ingressos percebuts per infants.
7. Resultats de declaracions d’impostos.
a.2) Per calcular la renda disponible, s’han de descomptar al total d’ingressos les
despeses d’accés a l’habitatge habitual dels darrers tres mesos. Per a aquest concepte,
s’estableix un màxim de despesa mensual deduïble equivalent al valor de l’IRSC
mensual de l’any en curs.
Situació social de la persona o unitat de convivència
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència, la
valoració social ha de representar com a màxim un 20 % de la ponderació final.
La puntuació de la valoració social de la persona o unitat de convivència ha de ser, com
a màxim, de 2 punts.
b) Valoració social
b.1) Per establir la situació social, el professional de referència dels serveis socials
bàsics municipals ha d’avaluar les mancances, les necessitats i els factors discrecionals
de cada unitat de convivència.
b.2) Es consideren de manera especial els casos en què s’identifiquin mancances
lligades a les necessitats bàsiques, que rebran la màxima puntuació en la valoració
social (2 punts).
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Article 9. Criteris d’adjudicació (annex 4)
La valoració i priorització de les sol·licituds d’accés presentades per les persones o
unitats de convivència ha de tenir en compte els criteris i les circumstàncies següents:
a)
Situació econòmica.

b.3) El personal tècnic ha d’avaluar per a cada unitat familiar de convivència la presència
de les situacions de mancança i/o necessitat i ha de determinar la puntuació resultant
fins a un valor màxim de 2 punts.
b.4) Complementàriament, el professional pot valorar l’existència d’altres factors
discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials
de la prestació econòmica. També ha de puntuar aquests factors fins a completar la
valoració social.
b.5) Taules de valoració de la situació social (2017) (en el seu cas, s’han d’incorporar
com a annex al Reglament).
b.6) Ítems per fer la valoració social (2 punts sobre 10)
•

Primer bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat (1 punt)
Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal.
Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits
de convivència (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.).

Tercer bloc. Situacions i/o problemàtiques de menor risc (0,2 punts)
Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat
(monoparentals, persones soles, gent gran, etc.).
Existència de membre/s amb discapacitat o malaltia mental (amb certificat d’entre el
33% i el 64%).
Existència de membres amb un grau I de dependència.
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials.
Puntuació discrecional
Es valoren de manera excepcional i discrecional aspectes com ara el compliment del
pla de treball, la recerca activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació
entre −2 i 2 punts).
Situació de necessitat d’habitatge de la persona o unitat de convivència
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència, la
valoració d’habitatge ha de representar, com a màxim, un 30 % de la ponderació final.
La puntuació de la valoració de la necessitat d’habitatge de la persona o unitat familiar
de convivència ha de ser com a màxim de 3 punts.
c) Valoració de la situació de necessitat d’habitatge
c.1) Per establir la situació d’habitatge, el professional de referència dels serveis socials
bàsics municipals ha d’avaluar les mancances i les necessitats de cada unitat de
convivència.
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• Segon bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat (0,5 punts)
Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d’atur,
un membre en situació d’atur de llarga durada).
Existència de situació de risc per problemes de salut greus en algun dels membres
(elevat cost econòmic, situació terminal, etc.).
Existència de membre/s amb discapacitat o malaltia mental.(Amb reconeixement de
grau igual o superior al 65%).
Existència en el domicili de membres amb un grau II de dependència.

c.2) S’ha de seguir l’adaptació de la tipologia de situacions, anomenada ETHOS
(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), una classificació de les
situacions de privació d’habitatge i exclusió residencial.
c.3) Ítems per fer la valoració d’habitatge
Valorar una de les categories següents:
o

Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la
seva vida privada, però no en té permís legal d’utilització, hi ha un risc imminent de
desnonament o hi ha risc de violència domèstica o de gènere o d’altres situacions
anàlogues, o hi ha una situació d’impossibilitat d’habitabilitat del domicili habitual per
situacions d’especial urgència, com ara incendis, inundacions, o risc
d’esfondraments, o qualsevol altre tipus de catàstrofe. (3 punts).

o

Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions
adequades per a l’habitabilitat. Disposa, per tant, d’un espai físic on pot
desenvolupar la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la
propietat, però amb les dificultats resultants del seu deteriorament (1,5 punts).

En igualtat de condicions, sempre es prioritzarà l’atenció de les unitats de convivència
amb infants a càrrec.

En funció de la situació del destinatari, per poder accedir al servei d’acolliment
residencial temporal d’urgències municipal és condició indispensable que els
adjudicataris acceptin i signin el pla de treball, proposat per part dels serveis socials
bàsics, els quals duran a terme el seguiment del compliment d’aquest pla de treball
pactat.

Capítol 5. RELACIÓ D’ÚS
Article 11. Règim jurídic
La utilització d’un bé de domini públic de servei públic està subjecta a una autorització
d’ús que, al seu torn, està subjecta a l’article 57 i concordants del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Per tant, el títol que permet ús és una llicència d’ocupació del domini públic que
constitueix un precari administratiu revocable en qualsevol moment, i que la seva durada
està vinculada a l’atenció de la necessitat social que justifica el seu atorgament, al
compliment estricte del règim normatiu que se subjecte, en especial a aquest reglament,
així com al compliment als plans de treball establerts des de serveis socials municipals.
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Capítol 4. PLA DE TREBALL
Article 10. Acceptació del pla de treball

L’extinció del dret comporta l’obligació immediata de l’usuari a deixar a disposició de
l’Ajuntament lliure, esperita, sense objectes propis d’usuari i en correcte estat de
conservació d’habitatge. En cap cas aquesta relació comporta un arrendament o cap
altre dret de naturalesa civil, i li podrà ser d’aplicació la potestat de desnonament
administratiu.
L’Ajuntament també ostenta la potestat d’impedir o suspendre’n l’accés d’usuari a
l’habitatge per raó de l’extinció del dret o per garantir el compliment del seu règim
normatiu.
L’extinció del dret en cap cas no dona lloc a indemnització, sense prejudici del règim
general de responsabilitat patrimonial
Article 12. Durada
Amb caràcter ordinari, les relacions d’ús s’estableixen en 6 mesos, podent-se
prorrogar 6 mesos més en situacions excepcionals. Serà requisit per a la pròrroga
l’assoliment dels objectius fixats en el pla de treball de la persona o unitat de
convivència.
L’estada pot ser més curta d’acord amb les situacions i les circumstàncies personals i
familiars.

-

El 10 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del
0,89 de l’IRSC).
El 12 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del
0,95 de l’IRSC.
El 18 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o
superiors al 0,95 de l’IRSC.

L’equip tècnic de serveis socials bàsics pot rebaixar el preu públic establert tenint en
compte situacions excepcionals que puguin tenir les persones sol·licitants.
En aquelles situacions sobrevingudes d’emergència (incendi, inundacions, risc
d’esfondrament) hi haurà una carència de la taxa per una temporalitat de 30 dies, si
l’estada hagués de ser superior a 30 dies s’aplicarà la baremació anterior.
Article 14. Despeses associades a l’ús de l’habitatge
Es fixarà una taxa per a la repercussió d’aquest servei a les persones i unitats de
convivència adjudicatàries del servei d’acolliment residencial temporal d’urgència en
concepte de subministraments. En aquells casos en què es detecti un consum per sobre
del normal, la unitat de convivència adjudicatària haurà d’assumir íntegrament la
despesa de subministrament.
Article 15. Sistema de pagament
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Article 13. Preu
Els usuaris hauran de satisfer la taxa pel servei d’acolliment residencia temporal
d’urgència que es determinarà seguint el criteri del lloguer social, als efectes del que
estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Així el cost del servei atorgat
d’acolliment residencial temporal d’urgència no podrà superar:

Les persones i unitats de convivència usuàries del servei d’acolliment residencial
temporal d’urgències municipals han de pagar la taxa fixada com a contraprestació del
cost del servei així com la contribució mensual a les despeses dels subministraments.
El pagament s’efectuarà dins els deu primers dies del mes mitjançant ingrés bancari. El
rebut de pagament s’haurà de justificar per registre municipal. Cada mensualitat s’ha
d’efectuar a mes corrent.
El mes que la persona o unitat de convivència causin baixa en el servei s’ha de calcular
segons la part proporcional dels dies que l’habitatge o l’habitació hagin estats ocupats.
Per a aquest efecte s’entén el dia de lliurament de les claus.
Article 16. Impagaments
En el cas d’impagament de la contraprestació econòmica del servei s’estableix el
procediment següent:
a) La persona o unitat de convivència adjudicatària i els serveis socials bàsics han
d’acordar la forma de pagament del deute.
b) En cas que es mantingui la morositat o esdevingui crònica, els serveis socials
bàsics han d’avaluar la situació per tal d’elevar una proposta a la Regidoria
corresponent.
c) Desnonament:
a. Administratiu per al cas d’un bé de domini públic de servei públic.
CAPÍTOL 6. DRETS I DEURES DE LES PARTS

Les persones o unitats de convivència usuàries del servei d’acolliment residencial
temporal d’urgències municipals tenen els drets reconeguts en els articles 8, 9, 10, 11 i
12 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Són d’especial aplicació els
drets reconeguts en l’article 12 en relació amb els serveis residencials i diürns de la Llei
de serveis socials:
o

o
o
o
o
o

Conèixer el Reglament intern del servei i, també, els drets i deures, que s’han
d’explicar de manera entenedora i accessible, especialment quan afecten infants i
adolescents.
Rebre atenció personalitzada d’acord amb les seves necessitats específiques.
Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera
accessible.
El secret de les comunicacions, llevat que es dicti una resolució judicial que el
suspengui.
La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha de ser
recollit pels protocols d’actuació i d’intervenció del personal del servei.
Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb
l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals.
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Article 17. Drets de les persones usuàries

o

o

Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o
col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el Reglament de règim
intern, i associar-se per afavorir la participació.
Tenir objectes personals significatius per personalitzar l’entorn on viuen, sempre que
respectin els drets de les altres persones.

Article 18. Deures de les persones usuàries

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els
documents fidedignes que siguin imprescindibles per valorar-ne i atendre’n la
situació.
Complir els acords relacionats amb el servei concedit i seguir el pla de treball
social individual, familiar i convivencial, i les orientacions del personal
professional, i comprometre’s a participar activament en el procés.
Comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar
que puguin afectar les prestacions i serveis sol·licitats o rebuts.
Comparèixer davant l’Administració, a requeriment de l’òrgan que hagi atorgat el
servei.
Mantenir una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la
col·laboració per facilitar la convivència en l’habitatge i la resolució de problemes.
Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com
a treballadors.
Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin
convocades, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les
persones.
Contribuir al finançament del cost del servei si així ho estableix la normativa
aplicable.
Complir els altres deures que estableix la normativa reguladora dels centres i
serveis socials de Catalunya.
Els infants i els adolescents, i els seus pares, mares i tutors legals, tenen els
deures que estableix la legislació.
Facilitar l’accés als serveis socials municipals, els serveis tècnics municipals o
empreses contractades per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a efectes de
realitzar tasques d’inspecció, reparació o manteniment.

Article 19. Drets i deures de l’Ajuntament
Amb caràcter general, els drets i deures de l’ajuntament són els que conté la normativa
vigent: la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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Les persones o unitats de convivència usuàries del servei d’allotjament temporal
d’urgències municipals tenen els deures reconeguts en l’article 13 de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials, dels que són d’especial aplicació els següents:

Més concretament, l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,
gaudeix, entre d’altres, dels drets següents:
o
o

o

Dret al cobrament de la taxa del servei.
Dret a requerir la informació i la documentació necessària dels titulars usuaris del
servei per tal de verificar possibles canvis en la situació socioeconòmica de la
persona o unitat de convivència beneficiària o per verificar el compliment de les
seves obligacions.
Dret a rescindir la relació d’ús (cessió i pla de treball) en cas d’incompliment de les
obligacions de la persona o unitat de convivència beneficiària o en cas de comissió
de qualsevol falta que impliqui una sanció de finalització d’ús del servei per part de
la persona o unitat de convivència beneficiària.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oferir un allotjament o habitatge en perfecte estat de conservació i amb els serveis
mínims garantits. Això implica comptar amb cèdula d’habitabilitat, certificat
d’eficiència energètica i assegurança vigents.
Garantir la pacífica possessió de l’habitatge.
Elaborar un pla de treball per als usuaris i fer-ne seguiment continuat per tal d’assolir
els objectius del servei.
Vetllar perquè es respectin els drets dels usuaris.
Prestar el servei amb la deguda diligència.
Complir la normativa que els sigui aplicable.
Disposar de la documentació referida tant al servei com als seus usuaris i actualitzarla.
Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Comunicar a la persona o unitat de convivència beneficiària qualsevol variació en
les condicions funcionals que l’afectin.
Disposar de fulls de reclamació que han d’estar a disposició dels usuaris o de
qualsevol persona interessada que els demani.

CAPÍTOL 7. RÈGIM DISCIPLINARI I INTERN DEL SERVEI
Article 20. Infraccions i sancions
Aquest article està en relació i d’acord amb el que disposen la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
L’incompliment de qualsevol article recollit en les normes de funcionament intern, així
com tot comportament que alteri la convivència i el funcionament normal dels habitatges
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Pel que fa als deures, l’Ajuntament té, entre d’altres, els següents:

del servei les comunitats de veïns on s’ubiquin, té la consideració de falta, que pot ser
qualificada com a lleu, greu o molt greu, segons escaigui.
Correspon a l’alcalde o alcaldessa o a l’òrgan municipal competent la capacitat per
imposar les sancions que preveu aquest reglament, prèvia la tramitació del corresponent
expedient sancionador, d’acord amb el previst en la normativa vigent en matèria de
potestat sancionadora.
Si ha produït danys a l’habitatge i/o les instal·lacions de la comunitat de veïns o veïnes,
l’ajuntament es reserva el dret de reclamar les indemnitzacions que corresponguin, si
és necessari per la via judicial.
20.1. Faltes

Es consideren faltes greus:
a. La reincidència de faltes lleus. Un total de tres faltes lleus constitueixen una falta
greu.
b. El retard injustificat d’un mes en el pagament del lloguer.
c. La sostracció de béns de qualsevol tipus, de propietat de l’habitatge, del personal
o de qualsevol usuari.
d. Entrar i romandre a l’habitació d’un altre beneficiari sense el seu permís explícit.
e. Falsejar dades de contingut essencial per a l’assignació del servei o la signatura
del contracte o no comunicar els canvis de les circumstàncies o requisits que han
determinat la concessió del servei.
f. Incompliment del pla de treball
g. Fumar en qualsevol espai intern.
h. Realitzar actes vandàlics sobre el mobiliari o les instal·lacions del bloc d’habitatges.
i. Causar problemes de convivència en l’habitatge compartit o amb els veïns
d’escala.
j. Vexar, coaccionar o ofendre qualsevol persona que convisqui en l’habitatge, tant
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Es consideren faltes lleus:
a. No tenir cura de l’habitatge.
b. En el cas d’habitatges compartits, no fer les tasques assignades al pis.
c. No facilitar les dades requerides.
d. La pèrdua de la clau d’accés al pis.
e. La renúncia o l’actitud desmotivada, de manera reiterada, a les accions de recerca
d’ocupació, i el no compliment freqüent dels pactes signats.
f. No comparèixer en la data fixada quan els professionals del servei ho requereixin.
g. El trencament o deteriorament dels materials i del mobiliari de l’habitatge.
h. No respectar l’horari de descans.
i. Incomplir els preceptes d’aquestes normes, o d’altres que siguin d’aplicació,
sempre que no estiguin tipificades com a faltes greus o molt greus.

si és adult com menor.
k. Faltar al respecte, agredir, amenaçar verbalment els convivents, els veïns i/o el
personal del servei.
l. Desatendre de manera reiterada les indicacions dels professionals del servei i
incomplir el pla de treball establert.
Es consideren faltes molt greus:
a. La reiteració de dues faltes greus.
b. Mantenir actituds obstruccionistes envers els professionals dels serveis socials
bàsics i altres responsables municipals: impedir l’accés al pis o a algun dels seus
espais i rebutjar la presència dels professionals.
c. El retard injustificat de dos mesos en el pagament del lloguer.
d. Faltar el respecte, agredir, amenaçar verbalment els companys i/o el personal del
servei.
e. La tinença, el tràfic o el consum de substàncies considerades il·legals en el recinte
o en els habitatges.
f. Arribar a l’habitatge sota els efectes del consum de drogues i/o alcohol.
g. Disposar de l’habitatge per allotjar-hi una altra persona aliena al projecte.
h. Cometre agressions físiques dins de l’habitatge, actuar perjudicialment contra la
salut i la integritat de qualsevol altre beneficiari o professional o incitar a actuar
d’aquesta manera.
i. No destinar l’habitatge al fi que s’ha concedit.

20.2. Sancions
Per faltes lleus:
a. Amonestació per escrit al resident.
b. Multa per un import fins a la meitat de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC).
Per faltes greus:
a. Amonestació per escrit al resident.
b. Multa per un import fins a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC).
c. Expulsió temporal del servei.
Per faltes molt greus:
a. Expulsió temporal del servei.
b. Resolució del document de cessió d’ús i finalització de la utilització del servei.
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La comissió d’un fet tipificat com a falta o delicte en el Codi penal s’ha de posar en
coneixement de les autoritats pertinents, sens perjudici de la incoació del corresponent
procediment disciplinari, si fos el cas.

En cas de cessament del servei, temporal o definitiu, l’usuari ha d’abandonar l’habitatge
en el termini convingut, o immediatament, si així se li requereix. Quan marxi cal que
s’endugui els seus estris personals i retorni les claus.
20.3. Prescripció de les faltes
Les faltes lleus prescriuen al cap de sis mesos; les greus, al cap de dos anys, i les molt
greus, al cap de tres anys.
El termini de prescripció comença a comptar des del dia en què es va cometre la falta.
Article 21. Ordre, organització i funcionament intern del servei
El servei es regeix segons l’ordre, l’organització i el funcionament intern que es
desenvolupa en els documents annex 5 i 6 a aquest Reglament, titulat Normes de
funcionament intern i text de signatura de les normes de funcionament intern.
Article 22. Finalització del servei

a) Adjudicació d’habitatge de mesa d’emergències, casa de curta
o llarga estada o de qualsevol altre recurs d’allotjament.
b) Finalització del termini de relació d’us.
c) Millora de la situació econòmica de la persona i/o unitat de
convivència que permeti l’accés d’un habitatge al mercat
privat.
d) Incompliment dels deures per part de l’adjudicatari.
e) Incompliment del pla de treball.
f) Voluntat de finalització d’ús del servei per part de l’usuari.
g) Comissió de faltes penalitzades amb la finalització del servei
per part de l’usuari.
h) Mort de l’usuari o del titular de la unitat de convivència.
i) Pèrdua d’algun requisit que donava accés al servei.
j) Altres raons de força major que determinin els responsables
municipals de l’equip de serveis socials bàsics.
k) Altres raons previstes en les normatives específiques
reguladores de la relació jurídica d’ús que s’estableixi.
Article 23. Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada en virtut i amb
l’objecte previst en aquest Reglament, així com les contingudes en la documentació
adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de
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La relació d’ús finalitzarà o es podrà resoldre, entre d’altres, pels motius següents:

tractament informatitzat per part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal de
possibilitar-ne la concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i
comprovació, en els termes previstos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per tal d’exercir els drets
d’accés, supressió, limitació del tractament, portabilitat i/o oposició previstos a
l’esmentada llei, les persones interessades s’han de dirigir al personal responsable del
tractament, que és el mateix Ajuntament, notificant-ho a les oficines municipals.
Es garanteix la total confidencialitat, en els termes establerts a l’article 5 de Llei orgànica,
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
en relació amb les peticions efectuades en aquest àmbit a l’Ajuntament, així com de
qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, que seran utilitzades
estrictament per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc
establert per l’esmentada llei.

Annex 1. Document d’inventari
Habitatge 1

Annex 2. Procediment de tramitació ordinari d’accés al recurs
Presentar sol·licitud, segons model
Sol·licitud

Acompanyar-la de la documentació acreditativa
Requeriment si manca documentació o altres informes (10 dies)
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Habitatge 2

Iniciat a instància dels serveis socials bàsics
Procés de
valoració

Resolució

Elaboració d’un informes justificatiu de la necessitat
(10 dies)
Emissió de la resolució motivada per l’òrgan
competent (2 mesos)

Informe
proposta

Resolució

Comunicació sol·licitant (10 dies)
Ocupació de
l’habitatge

Llista
d’espera

Ocupació efectiva (7 dies)

Sense disponibilitat del recurs. La sol·licitud es posa en llista
d’espera fins a disponibilitat de recurs per iniciar el procés de
valoració.

Iniciat a instància dels serveis socials bàsics
Procés de
valoració

Elaboració d’un informe justificatiu que ha d’avaluar

la situació de necessitat i que reculli el caràcter

Informe
proposta

prioritari i urgent (4 dies)

Resolució

Emissió de la resolució per part de la regidoria de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la necessitat
urgent, pendent de valorar per la via del procediment
ordinari

Resolució
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Annex 3. Procediment de tramitació extraordinari d’urgència d’accés al recurs

Presentar sol·licitud, segons model
Sol·licitud

Acompanyar-la de la documentació acreditativa
Requeriment si manca documentació o altres informes (10 dies)

Iniciat a instància dels serveis socials bàsics
Procés de
valoració

Resolució

Elaboració d’un informes justificatiu de la necessitat
(10 dies)
Emissió de la resolució motivada per l’òrgan
competent (2 mesos)

Informe
proposta

Resolució

Comunicació sol·licitant (10 dies)
Ocupació de
l’habitatge

Llista
d’espera

Ocupació efectiva (7 dies)

Sense disponibilitat del recurs. La sol·licitud es posa en llista
d’espera fins a disponibilitat de recurs per iniciar el procés de
valoració.

Taules de valoració de la situació econòmica
econòmica:
Composició unitat de convivència
Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres
Cinc membres
Sis membres

per a establir la puntuació

Renda disponible màxima mensual
569,12 EUR
739, 86 EUR
910,59 EUR
1.081,33 EUR
1.252,06 EUR
1.422,80 EUR

A efectes del barem final, la situació econòmica s’ha de valorar segons la puntuació
consignada a la taula següent:
Puntuació per a la valoració econòmica segons el tram de renda PUNTS
disponible
Renda inferior al 33,3 % del màxim mensual establert
5 punts
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Annex 4. Taules de Valoració

en els requisits econòmics segons la tipologia de la unitat de
convivència.
Renda entre el 33,4 % i el 66,6 % del màxim mensual establert
3,5 punts
en els requisits econòmics segons tipologia de la unitat de
convivència.
Renda entre el 66,7 % i el 100 % del màxim mensual establert
2 punts
en els requisits econòmics segons tipologia de la unitat de
convivència.

Annex 5. Normes de funcionament intern
Article 1. Presentació
Aquest document es desenvolupa com un annex al Reglament del Servei d’acolliment
residencial temporal d’urgència de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Així, en les normes de funcionament intern es despleguen qüestions més específiques
respecte al funcionament, l’organització, la convivència i les possibles infraccions i
sancions. Per a tots els altres temes, cal tenir com a referència allò que estableix el
Reglament general del servei.

a)

Els habitatges i les habitacions que formen part del Servei d’acolliment
residencial temporal d’urgència de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tenen
associat un pla de treball amb els serveis socials bàsics que ha de ser revisat
periòdicament. Per tant, les persones adjudicatàries es comprometen a facilitar
aquesta intervenció i a seguir les pautes, els compromisos i les orientacions que
s’estableixin.

b)

L’allotjament pot ser unifamiliar o compartit. Aquest fet el determinen els
responsables municipals. En el cas d’habitatges compartits, des del servei es
propicia la utilització de mecanismes de solució amistosa i/o mediació dels
conflictes ordinaris que puguin sorgir entre els beneficiaris.

c)

L’entitat municipal corresponent pot complementar o modificar en qualsevol
moment aquestes normes de funcionament. En el seu cas, aquestes
modificacions o disposicions complementàries han de ser notificades
individualment i per escrit a cadascuna de les unitats de convivència
beneficiaries, que queden obligades al seu compliment.

d)

Manutenció i altres despeses personals han d’anar a càrrec de les persones
usuàries del servei. Tanmateix, es poden repercutir altres quotes econòmiques
en el pagament del lloguer, com les despeses de subminsitrament.
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Les persones i unitats de convivència han d’acceptar i signar les condicions d’estada al
servei que es desenvolupen en aquest document i que, entre d’altres, preveuen:

e)

Aquestes normes de funcionament intern obliguen i vinculen jurídicament totes
les persones adjudicatàries, que han d’assumir la responsabilitat i el bon ús de
les instal·lacions. També són responsables dels actes i fets de tota persona
aliena al servei que hi accedeixi sota la seva responsabilitat.

f)

D’acord amb l’article 1.903 del Codi Civil espanyol la responsabilitat pels danys
causats pels menor recau en el pares o tutors.

g)

Tots els beneficiaris es comprometen per escrit al compliment d’aquestes
normes de funcionament intern que, com a document unit, forma part inseparable
del document de cessió d’ús i de l’inventari signat per ambdues parts.

Article 2. Organització del servei
L’organització del Servei d’acolliment residencial temporal d’urgència de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages s’articula sobre la base de l’àrea d’Atenció a les Persones, que
gestionen l’accés al servei i el pla de treball, que pot incloure suport socioeducatiu i
d’inserció social i laboral per promoure que les persones i unitats de convivència
allotjades puguin ser més autònomes.

Article 3. Funcionament general
S’estableixen les normes de funcionament general següents:
1. Els menors no es poden quedar sols al pis i, per tant, cal la companyia d’un adult.
2. Les absències i, per tant, el no ús de l’allotjament s’han de comunicar i pactar amb
els responsables del servei amb antelació.
3. Està prohibit el consum o la tinença a l’habitatge de qualsevol tipus de drogues o
substàncies estupefaents, així com el consum de tabac. Aquest comportament serà
sancionat com a falta greu o molt greu i pot ser motiu de resolució del contracte.
4. Està prohibit el consum o la tinència dins l’allotjament de begudes alcohòliques amb
alta concentració d’alcohol.
5. Els objectes de valor dels beneficiaris queden sota la seva única responsabilitat. El
servei no es fa responsable dels furts, els robatoris o les pèrdues que puguin tenir
lloc en el pis. En cas d’habitatges compartits, es recomana als residents que no
deixin pertinences abandonades als espais comuns.
6. Es prohibeix la tinença i l’entrada dins l’habitatge de qualsevol animal, a excepció
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A més a més, l’Ajuntament actua com a administrador i gestiona la contractació dels
habitatges, així com els rebuts de lloguer, de comunitat i subministraments que se’n
derivin. També revisen i garanteixen el seguiment dels contractes de cessió i coordinen
tot allò relatiu a les obres i petites reparacions dels habitatges, i fan les gestions que
calguin en cas d’incompliment de les obligacions contractuals de les persones allotjades.

Article 4. Ús de l’allotjament
Els beneficiaris estan obligats a fer un bon ús de l’allotjament, de les instal·lacions, dels
electrodomèstics, del mobiliari i del parament. S’han de fer càrrec del cost de les
reparacions necessàries, en cas de deteriorament o desperfectes que siguin
conseqüència d’un mal ús.
Especialment, cal observar les normes que tot seguit es detallen:
1. No es pot fer forats a les parets ni als mobles per penjar quadres, pòsters, postals,
etc. Es poden utilitzar sistemes adhesius que no alterin ni marquin les superfícies.
2. En cas que es vulgui portar algun moble o electrodomèstic a l’habitatge, s’ha de
demanar l’autorització prèvia al servei. Si no es compleix aquesta norma, es
demanarà als residents que retirin de l’habitatge els mobles o electrodomèstics que
s’hagin entrat sense l’autorització corresponent.
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dels gossos pigall o d’altres amb funcions terapèutiques.
7. No es permeten visites de persones alienes al servei.
8. S’ha de cuidar al màxim l’ordre i la neteja dels habitatges. S’ha de fer una neteja
setmanal a fons, mentre duri l’estada. S’ha de tenir cura tant de les habitacions com
dels espais comuns. Per això, s’ha d’establir un calendari de neteja i responsabilitats
diverses a l’hora d’organitzar la neteja dels espais comuns (banys, cuina, sala
polivalent, passadissos, escala, safareig). Pel que fa als espais privats, cadascú és
responsable de tenir-ne cura.
9. S’ha de deixar completament net l’habitatge o l’habitació en el moment que l’usuari
hagi d’abandonar el servei.
10. Les deixalles s’han d’abocar diàriament als contenidors i dur a terme el reciclatge
corresponent i d’acord amb la normativa municipal sobre aquest tema.
11. S’han de complir les normes acordades per les comunitats de veïns i veïnes dels
edificis on puguin estar situats els habitatges.
12. Els usuaris han de garantir el tancament de la porta d’accés al carrer i al propi
allotjament, amb la finalitat de controlar i restringir l’accés d’altres persones no
autoritzades, i així evitar conflictes.
13. Cada unitat de convivència ha de tenir còpia de la clau i/o codi d’accés de l’entrada
i de l’habitació que estigui ocupant.
14. Queda prohibida la cessió de les claus o dels codis d’accés a qualsevol altra persona
aliena al servei, així com fer-ne còpia.
15. En cas de robatori o pèrdua de les claus, s’ha de comunicar immediatament a la
gestió del servei.
16. No es poden emmagatzemar objectes ni substàncies de qualsevol tipus, ni a la
terrassa ni als espais comunitaris de l’edifici.
17. Només es pot estendre la roba als espais habilitats expressament per a aquesta
funció (estenedor).
18. No es pot entrar a l’allotjament cap tipus de vehicle a motor.

3. No es poden manipular les connexions elèctriques.
4. No es permet dipositar cap tipus d’objecte a l’exterior de les finestres.
5. Es prohibeix l’ús d’espelmes o de qualsevol altre aparell o objecte que produeixi
flames i fum.
6. En cas d’avaries, s’ha de seguir el circuït que es determini.
7. No es pot fer ús de l’espai de l’allotjament reservat o d’ús privat d’una persona o
unitat de convivència, sense que existeixi acord i/o autorització d’aquest.
8. No es pot modificar la configuració de cap espai ni element comú de l’allotjament o
l’edifici a on estigui aquest.
Article 5. Normes de convivència

1. Els horaris d’entrada i de sortida són lliures, però a partir de les 22 hores i fins a les
8 hores és obligatori respectar el silenci a l’allotjament i en especial als espais
comuns.
2. S’ha d’utilitzar els aparells de so en uns nivells de volum raonables perquè no
molestin els veïns ni els convivents, i afluixar-ne el volum en l’horari de descans.
3. S’ha de ser tolerant i comprensiu envers el comportament dels altres quan no es
produeixi de mala fe. I s’han de respectar els costums dels diferents convivents
sempre que es desenvolupin en el marc que es defineix en aquestes normes.
4. Els beneficiaris han d’anar vestits correctament a tots els espais comuns.
5. Els beneficiaris han de tenir especial respecte a les creences i opinions polítiques,
religioses i culturals de les persones que conviuen a l’allotjament i respectar el
desenvolupament personal i individual, l’estudi i el descans. També s’ha de
respectar la intimitat de les diferents persones, així com les seves pertinences.
Article 6. Sistema intern de recepció, seguiment i resolució de queixes i
suggeriments
El servei compta amb fulls de queixes i suggeriments i amb un sistema de recepció i
seguiment, tal com s’estableix en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de
Catalunya i en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de
Serveis Socials.
Article 7. Protecció de dades
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Tots els beneficiaris assumeixen el compromís d’observar en la seva conducta individual
el degut respecte a la resta de veïns de l’edifici, si es el cas, o a la resta de residents
amb qui comparteixen allotjament i a tots els professionals que treballen en aquest
servei.
A fi d’afavorir la convivència entre tots els residents del servei, s’estableixen les normes
següents:

D’acord amb a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, les dades recollides en virtut d’aquest Reglament, les dades
d’aquest caràcter subministrades per la persona interessada, així com les contingudes
en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient,
seran objecte de tractament informatitzat per part l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
per tal de possibilitar-ne la concessió o denegació, i les corresponents accions de
seguiment i comprovació. Per tal d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i
cancel·lació, les persones interessades s’han de dirigir al personal responsable del
tractament, que és el mateix Ajuntament, notificant-ho a les oficines municipals de la
Plaça de la Vila,1.
Es garanteix la total confidencialitat en relació amb les peticions efectuades en aquest
àmbit a l’Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars
facilitades, que seran utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals han estat
facilitades i dins del marc establert per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Article 8. Finalització del servei
A la finalització del servei d’acolliment residencial temporal d’urgència, s’ha de fer una
inspecció de l’habitatge per comprovar-ne l’estat. I el dia de la finalització del contracte
s’han de treure totes les pertinències i tornar les claus abans de les 12 del migdia.
Aquestes normes de funcionament intern s’han de donar a conèixer i els adjudicataris
les han de signar amb el contracte de cessió.

Jo/Nosaltres, (nom del beneficiari o beneficiaris: _________________________, a títol
individual i/o com a responsable parental de la meva unitat familiar), he/hem estat
informat del Reglament de règim intern, que regeix a l’habitatge situat a
____________________________ del qual en tinc cedit l’ús temporalment. I de
conformitat amb aquest, signo el present document.
Signatura:
_______, ____ de/d’________ de 20__
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
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Annex 6. Text de signatura de les normes de funcionament intern

___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (12)
PRECS I PREGUNTES
12.
Pregunta de GfP sobre convocatòria de plaça d'agent de carrera per la
policia local (exp. 1831/2020).
CONVOCATÒRIA PLAÇA D’AGENT DE CARRERA PER LA POLICIA LOCAL
En el transcurs del Ple celebrat el 15 d’octubre de 2020, la regidora de Recursos
Humans, Cristina Múrcia (PSC), a preguntes del regidor Joan Carles Batanés (GfP)
en el decurs dels punts de Control de l’Acció de Govern, li va dir:
“Gent fent Poble no ha mentit. El qui va ser regidor de recursos humans sí que ha
mentit en referència a la convocatòria de la plaça d’agent de carrera de l’octubre”.
Cal saber que qui va ser regidor de recursos humans fou Joan Carles Batanés i per
tant segons la regidora Cristina Múrcia el regidor Joan Carles Batanés és un mentider.

I una altra frase lapidària de la regidora Cristina Múrcia: “És important saber d’on
venim per saber on som”. Ai senyor, si la gent s’apliqués a si mateix les frases que
predica.
En el Pressupost 2020 va quedar dotada una partida per pagar el sou d’un nou Agent
de carrera de la Policia Local mitjançant la convocatòria d’un procés selectiu i la
previsió fou que aquest sou es comencés a pagar l’octubre de 2020. Per tal que això
fos així calia iniciar aquest procés selectiu molt abans, lògicament, per tenir-lo
finalitzat abans de l’octubre i que el nou policia pogués començar a l’octubre de 2020.
En el Ple del 15 d’octubre la regidora Cristina Murcia li va dir al regidor Joan Carles
Batanés: “vostè no ha fet res”.
Doncs anem a comentar què diuen els papers que ho aguanten tot i que Gent fent
Poble des de l’oposició ha sabut trobar dins dels expedients municipals als quals hem
demanat accés i que tristament la regidora Cristina Múrcia no devia buscar o no va
voler buscar o no va saber trobar, tot i ser la regidora de Recursos Humans. Per què
entenem que mentir no ho va fer. Més aviat estem convençuts que no s’assabenta.
Sra. Cristina Múrcia: Calia haver-se mirat l’expedient 144/2020. El dia 22 de gener de
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També en el mateix Ple, va dir: “El paper ho aguanta tot i el paper ho demostra tot”.
Sàvia frase la de la regidora Cristina Múrcia, perquè amb els papers davant es
demostra tot el contrari. Quina sort en tenim del paper i dels plens gravats.

2020, el regidor de Recursos Humans i Alcalde, Joan Carles Batanés inicia l’expedient
per les bases i la convocatòria d’una plaça d’agent de carrera de la policia local. El
dia 3 de febrer la tècnica de recursos humans emet informe favorable (informe
13/2020) per aprovar les bases i convocatòria pel procés selectiu d’un agent de
carrera per la policia local. La Junta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2020
aprova les bases i convocatòria. El dia 19 de febrer es publica l’anunci de les bases i
convocatòria al BOP i al DOGC. Llavors, per si encara no s’ha assabentat, perquè
en el Ple d’octubre va
semblar que no ho sabia, des del 13 de març i fins el 1 de juny de 2020 van quedar
aturats tots els terminis del tràmits administratius i processos de selecció de personal.
Per tant entre el 13 de març i el 1 de juny va quedar aturat aquest procés. Com tot.
El mateix dia que es van poder iniciar els processos, aquell mateix dia 1 de juny, es
va fer la publicació al taulell d’anuncis. La informació pública va anar del dia 1 de juny
al 20 de juny. A l’expedient, si se’l mira veurà que hi ha el certificat de la informació
pública realitzada.
A partir d’aquí, com que a partir del 17 de juny el regidor Joan Carles Batanés ja no
és regidor de Recursos Humans i ho passa a ser la Sra. Cristina Múrcia, que ha vingut
per fer-ho molt millor perquè els que hi érem no ho fèiem bé, què passa ?
Doncs que passen 3 mesos i 15 dies fins el 5 d’octubre de 2020 es publica la llista
provisional d’admesos i exclosos, mitjançant un Decret de l’alcaldessa Àdria
Mazcuñan, i si no anem errats la regidora Cristina Múrcia forma part d’aquest nou
govern i és la responsable de Recursos Humans.

Ara la regidora Cristina Múrcia ja sap, gràcies a Gent fent Poble, que el regidor Joan
Carles Batanés va iniciar el procés de la plaça d’agent de policia el dia 22 de gener
de 2020. I també sabem, perquè està gravat, que li va dir: “vostè no ha fet res” i “qui
va ser regidor de recursos humans sí que ha mentit en referència a la convocatòria
de la plaça d’agent de carrera”.
Una dada més per il·lustrar la pregunta que fem:
Gent fent Poble en 9 setmanes de temps va fer 4 tràmits per aquest procés
selectiu. El tripartit ERC, PSC, JuntsxSF en 15 setmanes de temps ha fet 2 tràmits.
Quina previsió té la regidora Cristina Múrcia per tenir contractat al, o la, agent de
carrera de la policia local per ocupar la plaça ?
Ara que té tota la informació pot la regidora Cristina Murcia disculpar-se de l’acusació
de mentider i de no haver fet res, que va proliferar al regidor Joan Carles Batanés ?
Grup Municipal de Gent fent Poble
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Per tant estem de sort de saber que el paper ho demostra tot.

Sant Fruitós de Bages, 6 de novembre 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
13.
Pregunta al Ple ordinari de 12-11-20 en relació a l'expedient de contractació
coaching Policia Local (exp. 1834/2020).
EXPEDIENT CONTRACTACIÓ COACHING POLICIA LOCAL
Gent fent Poble hem accedit a l’expedient 1383/2020, anomenat “Coaching Policia
Local”.
Hem vist que el dia 3 de setembre de 2020 la tècnica de Recursos Humans signa un
Informe-Proposta de Contracte Menor. A l’expedient figura com a “Rebutjat”. Aquesta
proposta era per contractar a la Coaching Sra. Esther Sardans per un import de
3.307,20 €.

Hem vist que el dia 4 de setembre de 20202 apareix exactament el mateix document
de Informe-Proposta de Contracte Menor amb al Sra. Esther Sardans per un import
de 3.307,20 €, per a fer de Coaching per la Policia Local. És exactament el mateix
document però en aquest cas signat per la tècnica de Recursos Humans, per la
Interventora municipal i pel Secretari municipal, i també per la regidora de Recursos
Humans Cristina Múrcia i pel regidor d’Hisenda David Uró.
Ens poden explicar per què el dia 4, tan sols un dia després, es signa el mateix
document ?
Una altra observació. Tant el en document del dia 3, com en el document del dia 4,
que és el mateix, la casella del “Tècnic proponent” hi figura el nom de Judit Puig Lao,
tècnica de Recursos Humans.
Com és que qui proposa una Coaching per la Policia Local no és el Cap de la Policia
Local ?
Com pot ser que a l’encapçalament del document hi figuri que la contractació de la
Coaching és el resultat d’una reunió mantinguda entre les regidories i tècnics de l’àrea
de seguretat ciutadana i Recursos Humans en data 17.08.2020 i resulta que no signa
cap “tècnic de l’àrea de seguretat ciutadana “ ?
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Ens poden explicar per què es rebutja ?

Qui era el dia 17 d’agost el tècnic de l’àrea de Seguretat Ciutadana ?
Una cosa important que trobem a faltar a l’expedient és una acta d’aquesta reunió on
es pren aquesta decisió i un informe del tècnic de seguretat ciutadana o de la tècnica
de recursos humans, o dels dos, indicant coses tan simples com: motius, necessitats,
nombres de sessions, temari, pretensions, objectius, resultats esperats, seguiment ...
Qui decideix aquesta contractació ?
A l’expedient municipal 1383/2020 no hi ha cap pressupost. Ni tan sols el de la Sra.
Esther Sardans.
On és el pressupost de la Coaching Sra. Sardans ?
Tampoc existeix un informe de cap tècnic, ni de recursos humans, ni de seguretat
ciutadana, ni del Cap de la policia local.
Per què ?
També trobem a faltar més propostes. En el Ple d’octubre se’ns va dir que no n’hi
havia tants de professionals que es dediquessin a fer aquesta feina. Els de Gent fent
Poble vàrem escriure com entrada a GOOGLE: Coaching policial Barcelona. A la
primera pantalla van aparèixer 3 professionals i 1 empresa dedicada a fer Coaching
policial a la província de Barcelona. Precisament la Sra. Sardans no figurava. Per tant,
almenys 5 propostes es podien haver demanat.
Per què no es van demanar més propostes de

pressupostos ?
On està l’informe que indiqui que la Sra. Esther Sardans és la Coaching òptima i no
cal demanar més propostes ni preus ?
En una entrevista al setmanari Montpeità del 30 d’octubre, el llavors Cap de la Policia
Local el Sergent Genís Caparrós diu textualment: “Farà qüestió de dos mesos em van
informar que havien contractat una persona per ajudar a que la relació entre agents
millorés i crear dinàmiques positives. Cal dir que jo no ho vaig demanar i això és
important”.
SI el Cap de la Policia Local no ho va demanar, quin tècnic o càrrec de la Policia
Local de Sant Fruitós de Bages ho va demanar ?
Ens poden explicar la veritat de com es va contractar aquesta Coaching ?
Grup Municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 6 de novembre de 2020
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Coaching ? Per què no es van mirar més

SOBRE L’ACORD
Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
14.
Pregunta al Ple ordinari de 12-11-2020 en relació a borses d'agents de la
Policia Local (exp. 1837/2020)
BORSES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

Des de Gent fent Poble considerem que la regidora Cristina Múrcia s’ha anat posant en
un fangar i no sap com sortir-ne, i declaració rere declaració i frase rere frase, la cosa
lluny d’aclarir-se es va complicant.
En el transcurs del Ple d’octubre la regidora Múrcia va donar infinitat de dades
imprecises i falses i no sabia ni en quina fase de tràmit es trobava cada borsa, mostrant
un desconeixement profund de l’àrea de Recursos Humans de la qual se suposa que
n’ha de ser la màxima coneixedora i n’és la responsable junt, lògicament, amb
l’alcaldessa Àdria Mazcuñan.
Des de Gent fent Poble ens ho hem mirat i li donarem un cop de mà a la regidora Cristina
Múrcia per situar-se en la seva regidoria de Recursos Humans. Cal que es miri
l’expedient 2063/2019 i veurà que la darrera borsa que es va fer no és de l’any 2018, si
no del novembre de 2019. La regidora Cristina Múrcia va usar un to molt sever i crispat
en el darrer Ple per tirar en cara a l’anterior regidor de Recursos Humans Joan Carles
Batanés que no havia convocat cap borsa des del 2018 (està gravat a l’acta del Ple),
doncs es va equivocar moltíssim ja que a la Junta de Govern del 4 de novembre de 2019
es va aprovar “la convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu d’una borsa
de treball d’agents de la policia local”. Es fan les proves als aspirants i els resultats es
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Durant la celebració del Ple celebrat el 15 d’octubre de 2020, la regidora de Recursos
Humans Cristina Múrcia del PSC, donant resposta al regidor Joan Carles Batanés de
Gent fent Poble, en el punt de Control de l’Acció de Govern, i comentant el tema de les
borses d’agents de la Policia Local, va dir “la borsa del 2018, que és la quina està vigent”
i també va dir “les incorporacions que es van fer el mes de maig es van fer per un procés
que no hem sabut trobar”.
Encara en resposta al mateix assumpte la regidora Cristina Múrcia va dir que la borsa
de màxima urgència que ella havia convocat estava operativa des del dia 1 d’octubre.
Destacar també la seva frase: “hi ha una segona borsa que aglutinarà aquesta borsa
urgent”.

publiquen en data 28 de febrer de 2020 i resten exposats fins el dia 11 de març de 2020.
Just un dia abans que es decretés l’estat d’alarma, el confinament i l’aturada dels
processos selectius. El dia 1 de juny les coses tornen a arrancar i de la forma més
immediata possible el govern de Gent fent Poble disposa que es facin les proves
físiques als aspirants. Es fan el dia 4 de juny (quatre dies després de finalitzar-se l’estat
d’alarma). Aquestes es realitzen i els resultats es publiquen el 15 de juny i fins el 22 de
juny, i llavors ja governa el tripartit d’ERC, PSC i JUNTSxSF.
Essent ja la regidora Cristina Múrcia la responsable de Recursos Humans es publica el
resultat final del procés selectiu, el 23 de juliol, i queda exposat al públic fins el 12 d’agost
de 2020.
Considerem molt greu que el 12 d’agost de 2020 sigui efectiva una borsa d’agents de la
policia local iniciada al novembre de 2019 i que la regidora de Recursos Humans Cristina
Múrcia ho desconegui i li digui al regidor Batanés que no s’ha fet cap borsa des del 2018.
Però encara és més alarmant que la regidora Cristina Múrcia donés a entendre que
s’havia fet un procés sense expedient, quan va dir “les incorporacions que es van fer el
mes de maig es van fer per un procés que no hem sabut trobar”. Doncs sàpiga que hi
ha un expedient que és el 881/2020 on ho trobarà tot.
Lo de la regidora Cristina Múrcia què és: ganduleria ?, incapacitat ?, o directament una
mala fe sense precedents ?
Ara que esperem haver aclarit a la regidora Cristina Múrcia quins números tenen els
expedients que ha de mirar de la seva àrea i les dades referents al seu departament,
del qual n’és la responsable, ens interessa molt saber amb dades certes:

En quina data es va iniciar, mitjançant provisió de la regidora Cristina Múrcia, aquesta
borsa urgent ?
Ha finalitzat aquesta borsa urgent ?
Cas que hagi finalitzat, en quina data ho ha fet ?
A partir de quina data és, o serà, efectiva ?
Està previst que s’incorporin agents provinents d’aquesta borsa urgent ?
En cas que sigui així, en quina data està previst ?
Pot aclarir la regidora Cristina Múrcia la seva frase, dita en el Ple d’octubre: “hi ha una
segona borsa que aglutinarà aquesta borsa urgent”.
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En referència a la borsa urgent d’agents de la policia local:

Com s’aglutina una borsa que correspon a un procés selectiu concret amb una altra
borsa procedent del resultat d’un altre procés selectiu ?
En referència a la borsa d’agents de la policia local (la no ugent):
En quina data es va iniciar, mitjançant provisió de la regidora Cristina Múrcia, aquesta
borsa ?
Ha finalitzat aquesta borsa ?
Cas que hagi finalitzat: en quina data ho ha fet ?
I si no ha finalitzat: en quina fase es troba ?
i quina previsió de finalització hi ha ?
A partir de quina data és, o serà, efectiva ?
Està previst que s’incorporin agents provinents d’aquesta borsa ?
En cas que sigui així, en quina data està previst ?

Grup Municipal de Gent fent Poble
Sant Fruitós de Bages, 6 de novembre de 2020

Sentit del punt de l’ordre del dia:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment
15.
Pregunta al Ple ordinari de 12-11-20 en relació a la modificació puntual de
“Hostal Pineda – Can Figueras” (exp. 1833/2020)
EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE “HOSTAL PINEDA – CAN
FIGUERAS”
En relació l’expedient municipal 153/2019 (Hostal Pineda-Can Figueras), hem de dir
que hem accedit en tres ocasions a ell i no apareix cap document urbanístic nou i no
apareix cap informe nou. Tampoc apareix cap document modificat ni cap nova versió
del projecte urbanístic.
A l’expedient el darrer document que apareix és referent a la contractació d’una
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SOBRE L’ACORD

arquitecta per tal que faci un render. Un render és una visualització en perspectiva
volumètrica d’un espai.
Indicar que un render no té res de document urbanístic.
Hem preguntat sobre aquest assumpte al Ple de juliol, al de setembre i al d’octubre.
Abans de fer la pregunta repassarem les respostes que ha anat donant el govern
municipal tripartit i la realitat del què s’ha produït.

Al Ple de juliol de 2020 també se’ls hi demana si passada una setmana (per tant
dins del mes de juliol) es podrà fer un Ple extraordinari per dur aquest punt a
aprovació. La resposta que dóna el regidor David Uró és clara: sí que pot.
Realitat:
- No es va fer cap Ple extraordinari per aprovar l’expedient de l’Hostal
Pineda-Can Figueras.
- A data d’avui, mitjans de novembre de 2020, no s’ha dut a aprovació
aquest expedient.
Al Ple de setembre de 2020 se’ls hi demana de nou per aquest assumpte. Els hi
demanem quan es portarà aquest assumpte a aprovació i abans farà alguna reunió
tècnica. Les respostes foren per part del regidor David Uró: “no vaig tenir temps de
mirar la documentació”; “creia que
estaven informats”; “farem reunió prioritària”; “reunió sí”; “alternativa proposada i
reunió per conèixer-la” . També va intervenir l’alcaldessa Àdria Mazcuñan va dir: Ple
i reunió, sí” ; i finalment el regidor David Uró va dir: “al Ple d’octubre”.
Realitat:
- No es va dur el tema al Ple d’octubre. Tampoc al de novembre.
- No s’ha fet ni una sola reunió amb l’oposició. Ni una.
- No hi ha a l’expedient cap alternativa proposada.
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Al Ple de juliol de 2020 se’ls hi demana per què no han portat aquest expedient a
aprovació. La resposta del regidor d’ERC Sr. David Uró és que hi ha uns informes
demanats i que hi ha alguns documents nous al projecte i que el té sobre la seva
taula.
En concret va dir: “la proposta no és la mateixa”; “s’han incorporat coses”; “vam
demanar informes”; “ el tinc damunt la taula”.
També va reconèixer que “no s’han fet reunions” i alhora va dir “compartirem
informes amb l’oposició”.
Realitat:
- No consta a l’expedient la petició de cap nou informe.
- Passats 4 mesos no hi ha ni un sol informe nou a l’expedient.
- Passats 4 mesos no hi ha ni un sol document urbanístic nou a l’expedient.
- Passats 4 mesos no s’ha convocat a l’oposició a cap reunió sobre el tema
aquest.

Una altra dada que creiem que cal destacar del Ple del mes de setembre. Quan se
li pregunta al regidor David Uró en referència a si va dir-li a un representant de la
família Figueras que ho portarien a aprovació al mes d’octubre la seva resposta va
ser que reconeixia haver-ho dit a la família.

Afegir que el Ple del mes d’octubre davant de la pregunta de si es faria dins del mes
d’octubre un Ple extraordinari el regidor David Uró va respondre: “Ple extraordinari ?,
no ho sé i com que no ho sé no puc respondre. No ho sé”.
Des de Gent fent Poble considerem que el regidor David Uró, l’alcaldessa Àdria
Mazcuñán i el seu govern tripartit per extensió, ja han fet suficient burla d’aquest
assumpte. Ja s’han rigut prou dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages i sobretot
dels veïns de Pineda.
Farem la pregunta introduint prèviament una frase del regidor David Uró (ERC) que
ve repetint bastant darrerament i que va dir en el Ple del mes passat també: “Vull
portar el debat al món dels fets, no de les voluntats”.
Doncs bé, sabent que els fets reals són que l’expedient i el projecte és el mateix que
ja hi havia quan governava Gent fent Poble, sabent que no hi ha informes nous,
sabent que no s’ha fet cap reunió amb l’oposició i sabent que fa 5 mesos que diuen
que ho portaran al següent Ple i no ho fan:
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Al Ple del mes d’octubre de 2020 se’ls hi torna a fer una pregunta sobre l’assumpte
de l’Hostal Pineda-Can Figueras. En aquest Ple d’octubre el regidor David Uró ja
comença a donar respostes altament evasives i fins i tot repeteix coses que ja s’està
demostrant que no ha complert.
El regidors David Uró torna a dir en el Ple d’octubre: “el document és diferent a
l’anterior”; “es va parlar en una reunió i per tant estan parlats”; “podem parlar de les
preguntes que tinguin, som un govern obert i cooperatiu”. Com pot dir per tercer Ple
consecutiu el regidor
d’urbanisme David Uró que hi ha una proposta diferent o que el document és diferent
a l’anterior si no hi ha cap document nou i si ni tant sols està sol·licitat als tècnics ? Per
cert,
tècnics redactors a qui vostè els hi va recriminar que parlessin amb Gent fent Poble,
aprofitant una reunió en què van acudir a l’Ajuntament per un altre tema diferent.
I com pot dir en un Ple el regidor David Uró que es va parlar en una reunió si no ha
existit cap reunió. Això és gravíssim i insultant.
La realitat és a data 12 de novembre de 2020:
- No consta a l’expedient la petició de cap nou informe.
- Passats 5 mesos no hi ha ni un sol informe nou a l’expedient.
- Passats 5 mesos no hi ha ni un sol document urbanístic nou a l’expedient.
- Passats 5 mesos no s’ha convocat a l’oposició a cap reunió sobre el tema
aquest.

-

Quan serà un fet la reunió amb l’oposició ?

-

Quan serà un fet el portar aquest expedient a aprovació en un Ple ?

Sant Fruitós de Bages, 8 de novembre 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 22:23 hores del dia 12 de novembre 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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