JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del Ple celebrat el
dia 11 de març de 2021, és el següent:
“ACTA NÚM. 5/2021 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT
PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES D’11 DE MARÇ DE 2021.
PRESIDEIX :
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret (ERC)
ASSISTEIXEN :
Sr. David Uró i Vilanova (ERC)
Sra. Eulàlia Feliu i Rodríguez (ERC)
Sra. Estrella Morales Navarro (JxSF)
Sr. Felip Echarri Gil (JxSF)
Sra. Cristina Murcia Caraballo (PSC)
Sr. David Ruiz Roldán (PSC)
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
Sra. Núria Clarella Amenedo (GfP)
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (GfP)
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés (GfP), el qual
s’incorpora durant el punt número 2.
Sra. Ingrid Bonells Casau (GfP)

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 19:00 hores del dia
esmentat a l’encapçalament, prèvia
convocatòria a tal efecte, es reuneixen,
als efectes de celebrar sessió
ordinària
de
l’Ajuntament,
els
senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència de
l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Àdria
Mazcuñan i Claret.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es, la Sra. AlcaldessaPresidenta, declara oberta la sessió,
procedint-se acte seguit a considerar
els assumptes, conforme a l’ordre del
dia inicialment fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 15/03/2021
HASH: e6e8675d84953d055f977903feef5456

CERTIFICAT

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del
Ple: 11 de febrer de 2021.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia
i pels Regidors/es amb competències delegades
des de la ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern
les següents sessions:
8 de febrer de 2021
15 de febrer de 2021
22 de febrer de 2021
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Moció que presenten els grups municipals
d'ERC-AM, JxSF i PSC per a la commemoració
del dia Internacional de les dones.
6. Moció que presenten els grups municipals
d’ERC-AM, JxSF i PSC per declarar Sant Fruitós
de Bages municipi feminista
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S.1. Moció que presenten els grups municipals de
JxSF i ERC de suport a l’amnistia.
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Donar compte dels informes de Tresoreria i
Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament
establert al Reial Decret 1040/2017, de 22 de
desembre, pel que es modifica el Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol. Quart trimestre 2020.
8. Donar compte de l’informe d’avaluació de les
obligacions trimestrals (QUART trimestre 2020),
de subministrament d’informació de les entitats
locals
9. Aprovació d’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per el servei d’acolliment residencial
temporal d’urgència (aprovació provisional).
10. Inadmissió del recurs interposat per la Sra.
Josefina Mascaró Vendrell en representació de
l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE
NEGOCIS EMPRESARIALS, SL (2021-E-RC1011 de 8/02/2021) contra l’acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 4 de gener de 2021.
11. Modificació del pressupost municipal núm.
5/2021

EXPEDIENT

PÀG

HORA
INICI

300/2021

3

0:00:40

71/2021

3

0:01:00

277/2021
328/2021
375/2021

14

0:57:20

-

14

485/2021

14

1:39:14

485/2021

17

2:01:00

550/2021

20

306/2021

22

305/2021

24

374/2021

25

286/2016

30

425/2021

37

2:17:10

2:31:04

2:36:03

2:37:57

2:58:33

3:01:02
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ASSUMPTES

12. Modificació del pressupost municipal núm.
6/2021
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
13. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Navarcles i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió
d’una aula associada de música al municipi de
Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Música de
Navarcles. (exp. 1952/2020)
14. Aprovació i adhesió al Protocol davant les
violències sexuals en espais públics d’oci de la
comarca del Bages
ASSUMPTE SOBREVINGUT
S.2. Sobre l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses per a l’Energia i el Clima
PRECS I PREGUNTES
15. Pregunta de GFP al govern sobre “Informe
inclòs a l’expedient 1665/2020 – Document
estratègic pel desenvolupament dels espais
lliures i equipaments de l’avinguda Sant Joan.”
16. Pregunta de GFP al govern sobre “Alerta de la
Secretaria General de l’Esport sobre el nou
pavelló d’esports municipal.”

3:11:46

500/2021

38

1952/2020

40

332/2021

60

3:34:11

376/2021

119

3:43:09

523/2021

124

524/2021

125

3:22:07

04:03:09
04:17:57

1.

Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 11 de febrer de 2021.
300/2021

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

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2.

Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb
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ASSUMPTES

competències delegades des de la ultima sessió (exp. 71/2021)

202100951
20210096
20210097

26/01/2021
19:21
26/01/2021
19:29
26/01/2021
19:30

172/2021

20210098
20210099
20210100

27/01/2021
10:30
27/01/2021
11:44
27/01/2021
11:44

65/2019

20210101

27/01/2021
11:46

1960/2020

20210102

27/01/2021
12:17

1901/2020

20210103
20210104
20210105
20210106
20210107

27/01/2021
12:49
27/01/2021
12:54
27/01/2021
12:55
27/01/2021
13:05
27/01/2021
16:48

135/2021

20210108

27/01/2021
16:48

143/2020

20210109

27/01/2021
16:50

598/2020

1

65/2019
2086/2020

2009/2020
65/2019

112/2021
2137/2020
57/2021
1828/2020

RESUM
Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i
altres realitzats durant el mes de desembre.
Formulació al·legacions parc eòlic.
Designació de representants de l'administració a
les Eleccions al Parlament de Catalunya 14-022021.
Sancionador de convivència ciutadana.
Ampliació de terminis en sol·licituds d'accés a la
informació per part de regidors/es.
Petició inspecció caldera veí no competència
municipal informació relativa al servei de
mediació de la Diputació de Barcelona i de l'àrea
de Veïnatge i Convivència de l'Ajuntament.
Accés autoritzat a exp. 2088/2020
Autorització d’ocupació temporal de domini
públic amb un mòdul prefabricat.
Sol·licituds d'accés a la informació: CD que
conté la informació relacionada amb l'expedient
370/2020.
Decret sobre sol·licituds adreçades a
treballadores municipals per part del grup
municipal de GfP.
Correcció designa representants de
l'administració Eleccions al Parlament de
Catalunya 14-02-2021
Denegació d'ajudes d'urgència social.
Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència
social.
Concessió del servei de teleassistència.
Aprovació reconeixement antiguitat + certificat
serveis prestats.
Declarar finalització procediment per realització
tasques conservació expedient ordre d'execució
estat finca Carrer Moixeró al Polígon Industrial
Riu d'Or.
Aprovació desistiment sol·licitud per no esmenar
dins de termini sol. aplaçament segona prova
OPO TS Arquitecte.
Aprovació requeriment esmenes sol·licitud
devolució drets examen per no poder participar

Decret que es rectifica mitjançant el decret 2021-0130.
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20210092
20210093
20210094

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
26/01/2021
2141/2020
8:23
26/01/2021
92/2021
17:20
26/01/2021
1901/2020
19:20

Nº

27/01/2021
19:08

218/2021

20210111
20210112
20210113
20210114
20210115
20210116

28/01/2021
9:00
28/01/2021
9:27
28/01/2021
9:28
28/01/2021
9:29
28/01/2021
9:39
28/01/2021
9:54

96/2021

20210117

28/01/2021
10:17

2083/2020

20210118
20210119
20210120
20210121
20210122
20210123
20210124
20210125
20210126

28/01/2021
10:35
28/01/2021
10:36
28/01/2021
10:36
28/01/2021
10:37
29/01/2021
9:12
29/01/2021
14:43
29/01/2021
15:02
29/01/2021
15:03
29/01/2021
15:05

123/2021

20210127
20210128

29/01/2021
15:07
29/01/2021
15:08

1234/2020

20210129
2021-

29/01/2021
15:09
29/01/2021

191/2021

2112/2020
2134/2019
2005/2020
2056/2020
1141/2018

Pròrroga llicència urbanística per a la construcció
de dues noves pistes de pàdel.
Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió Carrer de les Tines.
Comunicació per reforma.

1143/2020

Advertiment caducitat llicència urbanística
d'obres per la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Trabucaires, s/n
Llicència construcció compostadora restes
vegetals als horts finca Can Bosch (C/ Sant
Sebastià).
Aprovació de la despesa corresponent a la
nòmina del mes de gener de 2021.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 12-21.
Autorització d’ocupació temporal de domini
públic amb un mòdul prefabricat.
Denegació d'espais públics per campanya
electoral.
Denegació d'espais públics per campanya
electoral.
OVP - Parada alimentaria (xurreria).

224/2021

Cessió de dades padró.

189/2021

Aprovació requeriment sol. investigació i
comprovació de fets funcionari.
Decret procediment sancionador per
incompliment de l'ordenança de convivència
ciutadana
Prescrita acció inclosa expedient d'obres sense
disposar de títol habilitant.
Recurs de reposició en relació a la sol·licitud de
reunió per part del grup municipal de Gent fent
Poble amb la tècnica de l’àrea de Recursos
Humans.
Aprovació finalització relació funcionarial per
jubilació voluntària.
Decret de rectificació d'erros del Decret 2021-

221/2021
2009/2020
1901/2020
1901/2020

169/2021

1960/2020

172/2021
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20210110

procés selectiu.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació amb efectes de 31/12/2020 i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 167/2021 de relació de factures
número O/2020/245
Aprovació assistència accions formatives al
personal Corporatiu.
Llicència per col·locació tanca en un hort.

15:10

2325/2019

0095 sobre procediment sancionador per
incompliment de l'ordenança de convivència
ciutadana.
Recurs de reposició per la denegació de petició
de GfP sobre un document presentat en una
reunió de veïns.
Recurs contenciós n. 224/2018. Compareixença i
oposició a apel·lació sentència 1a instància.
Concessió / Denegació d'ajudes d'urgència
social.
Acta recepció biomassa pavelló.

20210131

29/01/2021
15:10

2116/2020

20210132
20210133
20210134
20210135
20210136
20210137
20210138
20210139

29/01/2021
15:11
31/01/2021
22:59
31/01/2021
23:31
31/01/2021
23:32
01/02/2021
8:20
01/02/2021
8:22
01/02/2021
10:59
01/02/2021
12:41

497/2019

1829/2020

Aprovació acta de recepció clima teatre.

1972/2020

Llicència per substitució coberta fibrociment.

143/2021

Comunicació per reforma interior habitatge
unifamiliar entre mitgeres.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics - Denegació targeta Tallers Prat
Estimació i desestimació de les sol·licituds de la
línia 3 de subvencions del pla de recuperació
econòmica dels efectes del covid-19 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Aprovació denegació abonament quotes
col·legiació.
Denegació llicència obertura rasa recuperar
cable i connectar caixa C/ Collbaix.
Comunicació per reparació de coberta C/ Sant
Isidre, 4 - instal·lació bastida.
Convocatòria de la comissió informativa de
serveis a la ciutadania de 4-2-21.
Convocatòria de la Junta de Portaveus de 4-22021.
Convocatòria de la comissió informativa de
promoció del territori de 4-2-21.
Convocatòria de la comissió informativa de
presidència i serveis centrals de 4-2-21.
Modificació dels membres que formen la mesa
de contractació i convocatòria de reunió
d’obertura de sobres.
Convocatòria de la comissió Lluís Espinal 2020
pel 18 de febrer de 2021.
Denúncies de transit relació 21004161.

20210140
20210141
20210142
20210143
20210144
20210145
20210146
20210147

01/02/2021
12:46
01/02/2021
13:48
01/02/2021
13:49
01/02/2021
15:47
01/02/2021
15:51
01/02/2021
15:53
01/02/2021
15:53
01/02/2021
16:08

1857/2020

20210148
20210149
20210150

01/02/2021
16:08
01/02/2021
19:39
02/02/2021
11:05

534/2019

20210151

02/02/2021
11:06

468/2020

52/2021

501/2017
759/2020

1142/2019
1625/2020
239/2021
247/2021
237/2021
238/2021
139/2020

213/2021
1901/2020

Designació de representants de l'administració i
personal de suport a les eleccions al Parlament
de Catalunya 14-02-2021.
Resolució al·legacions llicència d'obres
construcció habitatges.
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0130

02/02/2021
18:20
02/02/2021
18:39
02/02/2021
18:40
02/02/2021
18:40

184/2021

20210156
20210157

02/02/2021 1516/2020
18:41
02/02/2021 710/2020
18:41

20210158
20210159
20210160

02/02/2021 68/2016
18:46
03/02/2021 83/2021
8:27
03/02/2021 1901/2020
13:57

20210161

03/02/2021 778/2020
15:07

20210162

03/02/2021 201/2021
15:08

20210163

03/02/2021 1817/2020
15:09

20210164
20210165
20210166

03/02/2021 244/2021
15:37
03/02/2021 1373/2019
15:47
03/02/2021 263/2021
16:19

20210167
20210168
20210169

04/02/2021 598/2020
8:05
04/02/2021 265/2021
9:40
04/02/2021 259/2021
12:58

20210170

04/02/2021 277/2021
16:58

1681/2020
1696/2020
1735/2020

Sobre la transmissió de la llicència d'autotaxi
número 1.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques per autoconsum C/ Esquirols, 17.
Llicència per construcció piscina C/ Raval, 51.
Comunicació per instal·lació plaques
fotovoltaiques per autoconsum C/ Folch i Torres,
5.
Aprovació desestimació recurs de reposició
cobrament hores.
Llicència per realitzar arqueta per fer rasa per
connectar cantonada C/ Carles Buigas amb C/
Jacint Verdaguer fins Avinguda Lluís Companys.
Delegacions del secretari i de la interventora
Concessió d'ajuda d'urgència social.
Denegació d'espais públics per actes de
campanya electoral a les Eleccions al Parlament
de Catalunya 14-02-2021.
Ordres d'execució (2442) - Adequació parcel.la
degut al deficient estat de conservació Passatge
del Puig, 3 (Brucardes) - formalitzar demanda
per autorització judicial entrada en propietat
privada i designa lletrats a l'efecte
Incoació ordre execució estat conservació
parcel.la Avinguda Sant Sebastià número 25
(Brucardes).
Execució subsidiària ordre execució per
adequació parcel.la degut al deficient estat de
conservació C/ Mònica, 1.
Denuncies de transit relació 21004681.
Cinquena modificació del cartipàs municipal
(mandat 2019-2023)
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 263/2021 de
relació de factures número O/2021/5.
Aprovació citació per explicació qualificació 2n
exercici OPO T.M. Ocupació.
Modificació de crèdit 2/2021 mitjançant
incorporació de romanents de crèdit.
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta
de caixa fixa de l’1 de gener al 2 de febrer de
2021, així com el reconeixement de les
obligacions resultants
Convocatòria de la Junta de Govern Local
ordinària de 8-2-21.
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20210152
20210153
20210154
20210155

04/02/2021
17:06
04/02/2021
18:23
04/02/2021
18:26
04/02/2021
20:51
04/02/2021
20:53
04/02/2021
20:53

1746/2020

20210177

04/02/2021 1458/2020
20:55

20210178

04/02/2021 2141/2020
20:58

20210179

05/02/2021 100/2021
11:12

20210180
20210181
20210182

05/02/2021 2099/2020
11:46
05/02/2021 216/2021
12:40
05/02/2021 1446/2020
17:29

20210183
20210184
20210185
20210186
20210187

05/02/2021
17:30
05/02/2021
17:31
05/02/2021
17:56
08/02/2021
10:41
08/02/2021
16:14

20210188

08/02/2021 1230/2020
16:15

20210189
20210190
20210191

08/02/2021 300/2021
16:16
08/02/2021 1747/2020
16:18
08/02/2021 253/2021
16:20

501/2017
1686/2020
598/2020
2005/94
1794/2020

2005/94
SNU 1/2011
220/2021
234/2021
1901/2020

Sancionador per incompliment de l'ordenança de
Seguretat Ciutadana ACTA 505.
Targetes del servei de recàrrega de vehicles
elèctrics núm. 48
Assabentat acta control periòdic ambiental Grup Supeco
Aprovació devolució drets examen sol·licitud
OPO TM Ocupació.
Aprovació transmissió i pròrroga llicència per
finalització obres habitatge C/ Alzina, 28
Llicència per instal·lació plaques fotovoltaiques
per autoconsum Camí Grau, s/n polígon 14
pacel.la 5.
Aprovació del padró d’usuaris i subjectes passius
del servei de llar d’infants corresponent al mes
de febrer de 2021
Aprovació modificació decret gratificacions
serveis extraordinaris i hores extres de
desembres per abonar a la nòmina de gener.
Decret d' Alcaldia: Notificació de l'expedient de
immatriculació de finques col·lindants amb les
finques de Ref. cadastral
08212A014090270000DI;
08212A013090070000DT de titularitat municipal
Comunicació espais propaganda Eleccions
agràries 2021.
Decret de tarifa reduïda de quota mensual de la
Llar infants municipal Les Oliveres, 2020-2021
Llicència d'obra per construcció habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina C/ Font del Lli, 2
(Brucardes).
Aprovació pròrroga llicència per finalitzar obres
habitatge unifamiliar Carrer Alzina, 26
Llicència d'obres per recollida tractament aigües i
obres pendent realitzar a centre hípic.
Padró d'usuaris del servei de teleassistència
corresponent al mes de Gener 2021.
Aprovació decret requeriment esmenes sol·licitud
assistència jurídica.
Designació de responsables COVID a les
Eleccions al Parlament de Catalunya 14-022021.
Ampliació termini i documentació a presentar per
portar a terme enderroc OEX adequació estat
habitatge situat al Carrer Major, 17.
Constitució de Ple ordinari de 11-2-2021.
Sancionador per incompliment de l'ordenança de
Seguretat Ciutadana ACTA 501 -Pagament IBI 2020 (pàrquing públic German
Duran)
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20210171
20210172
20210173
20210174
20210175
20210176

08/02/2021 277/2021
16:22

20210193

08/02/2021 164/2021
17:35

20210194
20210195
20210196

08/02/2021 132/2021
20:23
09/02/2021 119/2021
10:30
09/02/2021 2122/2020
13:13

20210197

09/02/2021 1710/2020
13:25

20210198

09/02/2021 264/2021
13:26

20210199
20210200

09/02/2021 275/2021
18:36
09/02/2021 1083/2020
18:39

20210201
20210202

09/02/2021 1892/2020
18:40
09/02/2021 293/2021
18:45

20210203
20210204

10/02/2021 1443/2015
7:43
10/02/2021 1996/2020
7:44

20210205
20210206

10/02/2021 476/2020
8:17
10/02/2021 1322/2020
8:18

20210207

10/02/2021
12:24

185/2015

2021-

10/02/2021

2076/2019

Sobre correcció d’errors en la convocatòria de la
Junta de Govern Local ordinària de 8 de febrer
de 2021.
Decret d'alta al Registre municipal d'entitats i
associacions del Club Esportiu i Recreatiu
Fruitosenc àrea la Rosaleda (CEFAR) -Concessió d'ajuda per material escolar.
Concessió d'ajudes d'urgència social.
Sobre estimació dels recursos dels sol·licitants
per la cessió d’estufes exteriors a establiments
de restauració amb terrassa del municipi, amb
motiu de les restriccions d’aforament dels
interiors per la COVID.
Sobre estimació i desestimació de les sol·licituds
de la línia d’ajudes pels establiments de Sant
Fruitós de Bages, per compensar les despeses
econòmiques durant el tancament decretat per la
resolució SLT/2546/2020
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagament,
corresponent a l’expedient nº 264/2021 de la
relació de factures número O/2021/6 del tercer
Simon Noguera Rivera (Autoreparació Nomar)
Reconeixement d'obligacions de factures
registrades al 2021 amb data factura 2020
Decret de justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) de l'AMPA Llar infants Les Oliveres,
2020.
Decret de justificació subv. nominativa (pròrroga
conveni) a AFA Pla del Puig, exercici 2020 -Liquidacions del servei Conjunt d'Atenció
domiciliària i Teleassistència corresponent al mes
de gener 2021.
Adjudicació contracte reparació semàfor ctra.
Santpedor
DECRET sobre l’aprovació dels contractes entre
l’Ajuntament i la XAL per a la coproducció del
magazine La Central i la producció del programa
esportiu Esport i Punt durant l’exercici 2021.
Aprovació citació explicació qualificació cas
pràctic OPO Arquitectes tècnics.
Aprovació PSS de les obres per a la instal·lació
d’un sistema de lectors de matricules de vehicles
als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova,
Sant Isidre i la Bòbila
Designant representant municipal a l'assemblea
general 2.3.21 Junta Compensació Berga I
Subsector 2.
Declaració ruïna ordre d'execució al bé immoble
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20210192

12:29

202102092
20210210

10/02/2021
12:55
10/02/2021
12:57

256/2020

20210211
20210212

10/02/2021
13:02
10/02/2021
14:00

2039/2020

20210213
20210214
20210215
20210216

10/02/2021
22:52
10/02/2021
22:52
10/02/2021
22:53
11/02/2021
8:26

2094/2020

de Ctra. de Berga 141, al polígon industrial ctra.
de Berga.
Bonificació d'escombraries per compostatge
2020.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte per
l’execució conjunta de les obres: Construcció
d’un parc infantil a la zona de la Font de la
Tolega – Inversions en parcs infantils i zones
d’estada – Condicionament zona esportiva
Rosaleda fase 6
Proposta de Despesa (1656) - Pagament IBI
2020 (pàrquing públic German Duran)
Conformitat documentació aportada per inici
obres expedient declaració de ruïna ordinària
habitatge situat al Carrer Padró, 51.
Concessió d'ajudes socials per material escolar.

179/2021

Denegació d'ajuda d'urgència social.

199/2021

Concessió del servei de teleassistència.

122/2021

20210217

11/02/2021
12:21

2077/2020

20210218
20210219
20210220
20210221
20210222
20210223

11/02/2021
12:26
11/02/2021
12:30
11/02/2021
12:31
11/02/2021
12:31
11/02/2021
12:32
11/02/2021
12:35

131/2021

Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponents als
lloguers que ocupen diferents serveis municipals
(febrer/2021)
Aprovació de la justificació i ordenació del
pagament de subvenció nominativa a Càritas
Sant Fruitós, exercici 2020. Expedient 2077/2020
Comunicació reforma local Carrer Pintor Sert, 15.

20210224
20210225
20210226

11/02/2021
15:40
11/02/2021
15:52
11/02/2021
15:52

328/2021

2

2073/2019

458/2020

200/2021
198/2021
304/2021
196/2021
1476/2020

307/2021
1841/2020

Comunicació per reforma cuina i bany C/ Sant
Benet, 28 2n 2a.
Comunicació per reforma cuina C/ Sant Benet,
28 1r 1a.
Indemnització tribunal procés selectiu: plaça
d'agent de policia local
Comunicació per reforma cuina C/ Doctor
Barnard, 12.
Aprovació prèvia i tramesa a la Comissió
Territorial d'Urbanisme PAE activitats entorn a la
mel polígon 14 parcel.la 125 finca cal Millet.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 152-21.
Modificació de crèdit 3/2021.
Decret hisenda de justificació subv. nominativa
(pròrroga conveni) d'AMPA Col·legi Paidos,
2020.

Diligència per a fer constar que manca avocació de competències
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0208

11/02/2021
16:42

315/2021

202102283

11/02/2021
16:49

2073/2019

20210229
20210230
20210231
20210232
20210233
20210234
20210235

11/02/2021
16:52
11/02/2021
16:55
11/02/2021
16:55
11/02/2021
18:51
11/02/2021
20:05
11/02/2021
20:09
12/02/2021
8:56

309/2021

20210236
20210237

12/02/2021
8:58
12/02/2021
10:23

331/2021

20210238

12/02/2021
10:26

1986/2019

20210239
20210240

12/02/2021
12:46
12/02/2021
14:53

224/2021

20210241
20210242
20210243

12/02/2021
14:54
13/02/2021
12:13
13/02/2021
12:20

287/2021

20210244

15/02/2021
8:48

340/2021

3

150/2021

Incoació expedient per restabliment de la realitat
física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat d'obres
en curs d'execució al camí de Viladordis, s/n
partida el Molinot polígon 14 parcel.la 57.
Sobre l’aprovació de les 2a certificacions i
corresponents factures núm. 2020/AA00115, 116
i 117 en relació a la construcció d’un parc infantil
a la de la Font de la Tolega; obres de
condicionament de la zona esportiva de
Rosaleda; millora de parcs
Denúncies de trànsit (2947) - Relació wtp
21005768 05/02/2021.
Modificació dels elements estructurals de la
terrassa de la Cafetera de casa.
Renovació de l'ocupació de la via pública per
instal·lació de terrasses.
Concessió d'ajuda d'urgència social.

283/2021

Concessió del servei de teleassistència.

2133/2020

Concessió del servei d'atenció domiciliària
(SAD).
Resolució del recurs de reposició contra
l'aprovació de la devolució de la garantia
definitiva per a la redacció del projecte.
Denúncies de trànsit (2947) - WTP 21006475.

808/2020
302/2021

563/2017

326/2021

1432/2020

1367/2020
1639/2017

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 326/2021 de
relació de factures número O/2021/12.
Aprovació de les indemnitzacions per
l’assistència als membres de la Corporació i
l’assignació mensual als grups municipals
(GENER 2021)
Decret de cessió de dades del padró municipal
d'habitants
Modificació del calendari oficial d’obertura
d’establiments comercials en diumenges i
festius.
Sancionador per incompliment ordenança de
tinença d'animals ACTES 601/2020 I 602/2020.
Conformitat documentació aportada llicència
reforma local C/ Jacint Verdaguer, 47.
Denegació aplicació bonificació 2021 llicència
rehabitació façana, coberta i sostre de 2018 ja
aplicada bonificació corresponent.
Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència
social.

Diligència decret anul·lat
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20210227

15/02/2021
15:42
15/02/2021
16:05
16/02/2021
15:54
16/02/2021
16:06

202102494
20210250
20210251

16/02/2021
1322/2020
16:08
18/02/2021 347/2021
11:14
18/02/2021 915/2020
11:24

20210252
20210253

18/02/2021 375/2021
12:18
18/02/2021 1950/2020
12:21

20210254

18/02/2021 1950/2020
12:22

20210255
20210256
20210257
20210258
20210259

18/02/2021
12:22
18/02/2021
13:58
18/02/2021
16:14
18/02/2021
16:21
18/02/2021
16:23

20210260

18/02/2021 371/2021
16:23

20210261

18/02/2021 1441/2020
16:25

20210262

18/02/2021 1884/2020
16:25

20210263

18/02/2021 266/2021
16:33

4

319/2021
65/2019

Compareixença a Recurs CA 10/2021 (ordinari)
JCA 17 NUOVA SINTER SPA vs AJSFB.
Accés autoritzat a expedient 2088/2020

232/2021

Sobre la comunicació per pintar mural en façana.

164/2021

Decret d'esmena de Decret 2021-0193 ref. alta
registre municipal d'entitats i associacions del
Club Esportiu i Recreatiu Fruitosenc àrea la
Rosaleda (CEFAR).
Autorització d’accés a l’expedient 1322/2020

1821/2020
313/2021
137/2021
1881/2020
310/2021

Aprovació contracte targetes moneder
Aprovació modificació decret maternitat,
compactació lactància i permisos varis
funcionària.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 2202-2021.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor per les obres de reforma de l’oficina de
promoció econòmica.
Aprovació de l’acta de recepció del contracte
menor de subministrament del mobiliari de la
nova oficina de promoció econòmica.
Aprovació finalització interinatge per substitució
com a agent de policia local.
Decret d'ús d'instal·lació esportiva municipal
(camp de futbol) per part Escola Paidos.
Aprovació documentació primera ocupació
habitatge Carretera Santpedor, 3.
Decret hisenda sobre liquidació parcial Escola de
Música, curs 2019-2020.
Indemnització tribunal procés selectiu: una plaça
de tècnic superior d'arquitecte i una plaça
d'arquitecte tècnic
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 371/2021 de
relació de factures número O/2021/13.
Llicència per estesa de xarxa de
telecomunicacions Carrer La Coma - Carrer
Sakura (costat de la Sèquia).
Llicència per reforma de coberta i façana
principal habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carretera de Vic, 97.
Comunicació per pintar cornissa Prolongació
Boixaderas, 1 1r.

Diligència per fer constar manca de document adjunt
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20210245
20210246
20210247
20210248

18/02/2021
16:35
18/02/2021
16:37
18/02/2021
16:39
19/02/2021
7:59
19/02/2021
9:07

2018/2020

20210269
20210270
20210271

19/02/2021 359/2021
9:08
19/02/2021 372/2021
10:15
19/02/2021 2020/2020
12:23

20210272

19/02/2021 2073/2019
12:24

20210273
20210274
20210275
20210276
20210277
20210278

19/02/2021
12:24
19/02/2021
12:24
22/02/2021
8:03
22/02/2021
8:56
22/02/2021
8:58
22/02/2021
11:23

20210279

22/02/2021 759/2020
13:10

20210280
20210281

22/02/2021 2015/2020
13:11
22/02/2021 353/2021
13:57

20210282

22/02/2021 1957/2020
13:59

696/2020
544/2020
287/2021
751/2016

227/2021
381/2021
327/2021
1528/2020
1528/2020
101/2021

Llicència per estesa línia subterrània de baixa
tensió C/ Collbaix, s/n.
Llicència per construcció d'un mur de contenció a
DENSO BARCELONA.
Decret hisenda de justificació subv. nominativa a
ASFE (pròrroga conveni) 2020.
Sancionador per incompliment ordenança de
tinença d'animals ACTES 601/2020 I 602/2020
Prendre coneixement de l'acta de recepció de les
obres de la caldera de biomassa de l'Escola
Monsenyor Gibert i Llar d'infants Les Oliveres
Concessió del servei d'atenció domiciliària.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20-21.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte menor per l’execució de les obres de
reforma interior del semisoterrani de l’edifici de
l’escola de música.
Aprovació 2a certificacions i corresponents
factures núm. 2020/AA00115, 116 i 117 en
relació a construcció d’un parc infantil a la zona
de la Font de la Tolega; condicionament de la
zona esportiva de Rosaleda fase 6;millora de
parcs infantils
Comunicació per substitució teulada cobert
Carrer Montpeità, 13.
Accés informació pública Nirna Invest, SL
Proposta de Despesa (1656) - Pagament IBI
2020
Aprovació autorització citació explicació
qualificació borsa treballadores socials.
Aprovació autorització citació explicació
qualificació borsa treballadores socials.
Denegació llicència, deficiències documentals
legalització hivernacles i ordenació execució
subsidiària coberts i hivernacles Parcel.la 61 del
polígon 14 de Sant Fruitós de Bages, al camí de
Viladordis.
Sobre correcció d’error en el decret 2020-1878, i
no admissió a tràmit, de les sol·licituds de la línia
3
Compliment de l'ordre d'execució i arxiu de
l'expedient Ctra de Vic, 7.
Sobre el compromís d’adhesió a l’actuació
promoció i millora dels polígons i les empreses
del Bages 2021.
Estimació parcial de les sol·licituds de la segona
línia d’ajudes pels establiments de Sant Fruitós
de Bages, línia 7, per compensar les despeses
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20210264
20210265
20210266
20210267
20210268

20210283
20210284
20210285
20210286
20210287
20210288
20210289

22/02/2021
13:59
22/02/2021
15:29
22/02/2021
15:30
22/02/2021
15:30
22/02/2021
15:30
22/02/2021
20:24
22/02/2021
20:27

161/2021

econòmiques durant el tancament.
Denúncies de trànsit (2947) - Relació wtp
21007037.
Comunicació per canviar desaigües i posar terra
al Carrer Colom, 12.
Comunicació per canviar finestres C/ Tomàs
Garrit, 6.
Llicència escomesa per clavegueram C/ Colom,
12.
Llicència per cata escomesa d'aigua C/ Alzina,
45.
Concessió d'ajudes d'urgència social.

215/2021

Concessió d'ajuda per material escolar.

358/2021
174/2021
194/2021
330/2021
308/2021

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

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

Informació de les regidories

MOCIONS I PROPOSTES
5.
Moció que presenten els grups municipals d'ERC-AM, JxSF i PSC per a la
commemoració del dia Internacional de les dones
(exp. 485/2021)
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3.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 8
de febrer de 2021, 15 de febrer de 2021, 22 de febrer de 2021 (exp. 277/2021,
328/2021, 375/2021)

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Sant Fruitós de Bages, 8 de març de 2021
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques
i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens obliga a
replantejar el món tal com el coneixíem abans d’aquesta pandèmia. Quan s’ha pogut
aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures ha estat
essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. Paradoxalment, però, es tracta
d’un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i majoritàriament
feminitzat. Això avoca a les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en
una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres.

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també,
és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos
iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi
uns horaris més racionals.
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat
molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la
dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències
en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de
combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de Catalunya un país
feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, els grups d'ERC-AM, JxSF i PSC a l’Ajuntament de Sant Fruitós
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De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació
no queda aquí. A més, la bretxa salarial, que supera el 20%, és una realitat que no es
tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les
dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància,
en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre
i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats
d’ascens i desenvolupament de les dones.

de Bages proposen al Pla l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manifesta el seu compromís per
continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones
i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant
en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre
que compleixin amb totes les mesures de seguretat.
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten
a dones grans que viuen soles.
Setè. Valorar la possibilitat declarar Sant Fruitós de Bages com a municipi feminista i
adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per
la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir
que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i
siguin més racionals i saludables.
Novè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes de
Sant Fruitós de Bages, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a
l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
No obstant, el Ple decidirà
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Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot treballant en els Plans d’Igualtat i
Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana
17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret Espanyol
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i
oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral i el Reial decret 901/2020, de 13
d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial
decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius
de treball.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)
6.
Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, JxSF i PSC per
declarar Sant Fruitós de Bages municipi feminista (exp. 485/2021)
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL d’ERC-AM, JxSF i PSC PER
DECLARAR SANT FRUITÓS DE BAGES MUNICIPI FEMINISTA

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing)
de 1995. Així mateix, la igualtat és un principi fonamental a la Unió Europea. Des de
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones
i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que
s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
Generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per la llibertat. Una llibertat
que avui, gràcies a elles, és un patrimoni col·lectiu. La societat no pot acceptar que la
meitat de la seva població pateixi discriminació. El masclisme és incompatible amb la
democràcia, la llibertat i la igualtat reals. Aquest any, el 8M no només és una data
especialment significativa per, com sempre, reivindicar solucions a la discriminació
masclista encara existent. Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les
dones a favor de l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que
ens han precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que
amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris. L'amenaça
de la ultradreta qüestionant els drets de les dones ha de tenir una resposta contundent
als carrers i ha de ser una prioritat política de primer ordre.
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La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran”
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals,
2005).

Ara comptem amb un Govern que, recollint aquest esperit del 8M, situa el feminisme
com a eix transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques i que defensa la
igualtat real, afermant els avenços enfront d'aquells partits que pretenen eliminar-los.
Reivindiquem amb orgull els assoliments feministes realitzats a nivell estatal i català.
“Fets, no paraules”.
Encara i així hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen
les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que
arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb
pensions mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés
a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o
la cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més
cruesa.

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones,
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix,
i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques
en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les
discriminacions masclistes, els grups municipals d’ERC-AM, JxSF i PSC proposen al ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Declarar Sant Fruitós de Bages municipi feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell
de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018
en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar
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Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que
mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que
ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les
nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des
de les seves arrels.

progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per
fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida
Local.
QUART. Instar els Grups Parlamentaris representats al Congrés dels i les Diputades a
l'aprovació d'una Llei d'igualtat laboral. Així mateix, instar el Govern de la Generalitat a
comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos
necessaris, un Pacte català contra la violència de gènere.
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb
la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles
bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones
LGTBI i dones migrades i racialitzades.
NOVÈ. Traslladar aquests acords a les entitats feministes de Sant Fruitós de Bages, al
Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a Ca la Dona, a la
Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les
Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a les entitats
municipalistes ACN i FMC, al Consell Comarcal del Bages, als sindicats i al conjunt
d’entitats socials de Sant Fruitós.

No obstant, el Ple decidirà

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

ASSUMPTE SOBREVINGUT
S1
Moció que presenten els grups municipals de JxSF i ERC de suport a l’amnistia.
(exp. 550/2021)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació:

Unanimitat dels membres presents (13)

Sant Fruitós de Bages, a 9 de març de 2021

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del
9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del
dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
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L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica
que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els regidors i regidores dels grups municipals de JxSF i ERC-AM a Sant
Fruitós de Bages proposen al ple l’adopció dels següents

ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.
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L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com
a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet
vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció,
execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de
novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com
els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes
esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin
estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i civil, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots
els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats
a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat civil realitzats des
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà
d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que
inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de
la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per
la Independència.
No obstant, el Ple decidirà.
Els portaveus

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

A favor: 11 (3 ERC, 2 JxSF i 6 GFP)
En contra:
Abstenció: 2 PSC

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7.
Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 22
de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Quart
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

trimestre 2020 (exp. 306/2021)
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.
Quart trimestre 2020.

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini
legal

784

Resta de pagaments

22

Pagaments totals durant el trimestre

806

Import
1.361.957,
18 €
52.969,76
€
1.414.926,
94 €

%
96,26%
3,74%
100,00
%
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Nombr
e

Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
8.
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
(QUART trimestre 2020), de subministrament d’informació de les entitats locals
(exp. 305/2021)
El dia 29 de gener de 2021, 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:
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

•
No previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest
incompliment es merament informatiu al suspendre les regles fiscals per el 2020 i el
2021.
•
No es pot avaluar si la corporació compleix/no compleix amb els objectius de la
regla de la despesa, d’acord amb la LO 2/2012 al estar suspeses les regles fiscals per
el 2020 i el 2021
•
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.

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

Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha regulat el servei d’allotjament temporal
d’urgències per a persones o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat. El Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, celebrat el 12/11/2020 va acordar aprovar
inicialment el text del reglament del servei residencial temporal d’urgència, aquest s’aprovà
definitivament el dia 18 de gener de 2021.
És necessari regular mitjançant ordenança fiscal la taxa relacionada amb l’ús d’aquest
servei.
Segon .- El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
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9.
Aprovació d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per el servei
d’acolliment residencial temporal d’urgència (aprovació provisional) (exp.
374/2021)

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes tècnic econòmics emesos per la tresorera municipal i l’enginyer
municipal a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la
utilització del servei.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al
seu informe de 10 de gener de 2018.

Atès que segons allò que estableix el punt primer de la mesura tercera del cartipàs
municipal del mandat 2019-2023 sobre matèries competència de l’alcaldia (decret núm.
2020-0981, de 27 de juliol de 2020), en quant a les competències que l’alcaldessa
delega en la Junta de Govern Local, les propostes sobre aquelles matèries citades a
l’article 22.2.e, han de ser prèviament aprovades per la Junta de Govern Local.
Atès que la present proposta es va aprovar en la Junta de Govern Local de data
01/03/2020, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa,
l’adopció del següent:
ACORDS:
PRIMER. Imposar provisionalment la taxa i aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal
reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona i d’acord amb el text que
s’adjunta:
Ordenança Fiscal núm. 42. Reguladora de la taxa per el servei d’acolliment residencial
temporal d’urgència.
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada provisionalment i
l’expedient administratiu complet durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
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Tercer.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació,
d’acord amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les
Bases del Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels seus membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del
mateix text legal.

Província i al tauler d’anuncis de la seu electrònica.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats, i en aquest cas, es publicarà l’elevació
a l’aprovació definitiva i el text íntegre de l’ordenança a la seu electrònica municipal, al
tauler d’edictes municipal i al BOPB.
TERCER. . Declarar que:
-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

QUART. Declarar que un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa 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 qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42
TAXA PER EL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL D’URGÈNCIA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.1.B.b del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització del servei d’acolliment residencial temporal
d’urgència
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa es produeix per la utilització del servei d’acolliment
residencial temporal d’urgència destinat a cobrir les necessitat de les persones i les
unitats de convivència residents al municipi en situació d’exclusió social i/o residencial
per motius econòmics, d’urgència social i per aquelles situacions especials i
d’emergència derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l’habitatge
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Annex

Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques a favor de les quals
s’autoritzi el gaudi del servei d’acolliment residencial temporal d’urgència destinat a
cobrir les necessitat de les persones i les unitats de convivència residents al municipi en
situació d’exclusió social i/o residencial per motius econòmics, d’urgència social i per
aquelles situacions especials i d’emergència derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua
de l’habitatge
Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals
L’equip tècnic de serveis socials bàsics, previ informe tècnic motivat, pot rebaixar l’import
de la taxa establert tenint en compte situacions excepcionals que puguin tenir les
persones sol·licitants.
Article 6è.- Quota tributària

Els usuaris hauran de satisfer la taxa per el servei d’acolliment residencial 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 serà:
1. El 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89
del IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
2. El 12 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95
del IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
3. El 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95
del IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
Serà l’equip tècnic de serveis socials bàsics que indicarà mitjançant informe la quota
tributària a aplicar i els dies que es preveuen d’utilització del servei.
Tarifa Segona. Subministraments
1. Ocupació d’una persona:
a. Mensual: 64,31 €
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Tarifa Primera. Servei d’acolliment residencial temporal

b. Diari: 2,11 €
2. Ocupació de dues persones:
a. Mensual: 91,21 €
b. Diari: 3,00 €
3. Ocupació de tres persones:
a. Mensual: 120,66 €
b. Diari: 3,97 €
4. Ocupació de 4 persones:
a. Mensual:150,14 €
b. Diari: 4,94 €
Per ambdues tarifes, serà l’equip tècnic de serveis socials bàsics que indicarà mitjançant
informe la quota tributària a aplicar i els dies que es preveuen d’utilització del servei.
Article 7è.- Acreditament
La taxa de l’article sisè s’acreditarà quan s’iniciï el gaudi del servei d’acolliment
residencial temporal d’urgència destinat a cobrir les necessitat de les persones i les
unitats de convivència residents al municipi en situació d’exclusió social i/o residencial
per motius econòmics, d’urgència social i per aquelles situacions especials i
d’emergència derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l’habitatge
Article 8è.- Període impositiu
El període impositiu seran els dies que s’utilitzi
temporal.

el servei d’acolliment residencial

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés

Article 10è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada l’11 de març de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data
......, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i sempre prèvia a la utilització del servei.

Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)
10.
Inadmissió del recurs interposat per la Sra. Josefina Mascaró Vendrell en
representació de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL (2021-E-RC-1011 de 8/02/2021) contra l’acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 4 de gener de 2021 (exp. 286/2016)
Primer. En data 4 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va acordar desestimar les
al·legacions presentades per la Sra. Josefina Mascaró Vendrell en representació de
l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, al Decret
núm. 2020-1483 de 26 d’octubre i formulant-se la proposta de resolució definitiva
referent a la resolució del contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis funeraris per incompliment imputable al
contractista.

Tercer. En data 8 de febrer de 2021 (2021-E-RC-1011), la Sra. Josefina Mascaró
Vendrell en representació de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL, ha presentat recurs d’alçada contra el citat acord adoptat per la
Junta de Govern Local.
Quart. Atès que si l’acte impugnat tingués la consideració d’acte de tràmit qualificat, el
recurs procedent seria el de reposició (art. 52 ap. 1 i 2a de la Llei 7/1985 i 123.1 de la
Llei 39/2015), el recurs interposat es tracta com a tal per mandat de l’article 115.2 de la
Llei 39/2015, tal i com fonamenta el secretari municipal a través del seu informe núm.
7/2021 de 23 de febrer, el qual s’adjunta en annex a efectes de motivació de la present
resolució.
Cinquè. D’acord amb l’article 23 de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant Decret d’alcaldia núm.
2021-0296 de 23 de febrer, s’ha aprovat l’ampliació, en un mes, del termini màxim per
resoldre i notificar el citat recurs.
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Segon. L’esmentat acord va ser notificat a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE
NEGOCIS EMPRESARIALS, SL en data 7 de gener de 2021.

Sisè. Atès que la competència per a la resolució del recurs correspon al Ple de
l’Ajuntament, en raó a ser l’òrgan de contractació (disposició addicional segona, apartat
2, del Reial Decret legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, i article 47) indelegablement (art. 9.2.c de la
Llei 40/2015).
Setè. D’acord amb el disposat en l’art. 50.1.g de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es formula la
següent proposta de resolució, als efectes que sigui elevada al Ple municipal, previ
dictamen de la Comissió Informativa de Presidència.
ACORDS:
PRIMER. Qualificar com a recurs de reposició l’interposat per la Sra. Josefina Mascaró
Vendrell en representació de VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL contra l’acord de la junta de govern local de 4 de gener de 2021
(entrada 2021-E-RC-1011 de 8.02.2021) del registre municipal), recaigut dins del
procediment de resolució del contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis funeraris del qual n’és titular aquesta
mercantil.
SEGON. Inadmetre aquest recurs per raó de no versar sobre un acte recurrible.
TERCER. Motivar la inadmissió del recurs interposat en l’informe emès pel secretari
municipal núm. 7/2021 de 23 de febrer el qual s’uneix com Annex 1 al present acord.

CINQUÈ. Declarar que l’acte constitueix la resolució d’un recurs de reposició, posa fi a
la via administrativa i únicament pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant del jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini
de dos mesos, sense perjudici que els legitimats activament poden interposar qualsevol
altre recurs ajustat a dret.
Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica
Annex 1 – Informe emès pel secretari municipal núm. 7/2021 de 23 de febrer.
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QUART. Notificar la present resolució al recurrent.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

11.

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

Modificació del pressupost municipal núm. 5/2021 (exp. 425/2021)

Primer.- En el pressupost de l’exercici 2021, existeix despesa que s’ha de realitzar i que
no esta prevista en el pressupost.
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de
la regidoria d’Hisenda.
Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de la
modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.

Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 5/2021 en la modalitat
de crèdit extraordinari, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
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.
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Quart.- Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.

-

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

Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:
-

-

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

Annex

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

12.

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

Modificació del pressupost municipal núm. 6/2021 (exp. 500/2021)

Primer.- En el pressupost de l’exercici 2021, existeix despesa que s’ha de realitzar i que
no esta prevista en el pressupost.
Segon.- Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent,
considerant-se necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de
la regidoria d’Hisenda.
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Sentit de l’acord:

Tercer.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de la
modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.
Quart.- Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències atorgades al Ple municipal per l’aprovació de
l’expedient modificatiu regulades en les bases d’execució del pressupost. (Article 8)
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 6/2021 en la modalitat
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb l’annex que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Quart.- Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

-

-

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

Annex
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Si l’aprovació esdevé definitiva, declarar que:

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

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

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció

13.
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Navarcles i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió d’una aula
associada de música al municipi de Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Música
de Navarcles (exp. 1952/2020)
Antecedents de fet
1. Vist el registre d’entrada 2021-E-RC-810 de l’Ajuntament de Navarcles aportant
certificat de Ple en el qual s’aprova el text del conveni a formalitzar entre l’Ajuntament
de Navarcles i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pel qual es regula la gestió
d’una aula associada de música al municipi de Sant Fruitós de Bages a l’Escola de
Música de Navarcles, per adaptació a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
2. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en data 11 de juliol de 2012, va
aprovar l’establiment del servei públic d’aula de música, una memòria justificativa, el
projecte d’establiment del servei i el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Navarcles per a la creació d’un aula de música associada a l’Escola de Música de
Navarcles. (DOGC núm.6176 de 23.7.2012 i BOPB de 26.7.2012).
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

3. Previs els acords dels Plens dels ajuntaments, en data 24 d’octubre de 2012, es fa
formalitzar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Navarcles i Sant
Fruitós de Bages per a la creació i gestió d’una aula associada de música al municipi
de Sant Fruitós del Bages. El text del conveni es va publicar a DOGC núm. 6246 de
5.11.2012.
4. La Resolució, de 10 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres Públics
del Departament d’Ensenyament va aprovar el projecte de centre per l’ampliació de
l’Escola de Música Municipal de Navarcles amb un Aula de Música a Sant Fruitós de
Bages.
5. La Primera Addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, de creació
d’una escola de música municipal, relativa al trasllat i ampliació de l’escola amb una
aula de música a Sant Fruitós de Bages.
El centre creat per conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, en data 22
de gener de 1996, passa a tenir, amb aquesta Addenda, la configuració següent:

Altra seu: Carrer Sant Benet, 8. 08272 Sant Fruitós de Bages.
Capacitat màxima simultània: 64 alumnes.
6. Les Normes de Funcionament i Organització de l'Escola de Música i Arts de
Navarcles - Sant Fruitós (BOPB de 8.2.2016), que contenen la concreció de la
regularització de la convivència al centre, així com l'organització i el funcionament
dels recursos humans, materials i funcionals. També desenvolupen, concreten i
adapten els drets i deures de la comunitat educativa.
7. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 12 de desembre de
2016 (exp.1475/2016), es va rectificar l’error material apreciat al pacte vuitè, relatiu
al percentatge del cost de gestió que figura en la minuta del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Navarcles i el de Sant Fruitós de Bages per a la creació d’un
aula associada de música al municipi Sant Fruitós de Bages, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 11 de juliol de 2012, i el conveni
formalitzat i publicat en el següent sentit de:
“Pacte VUITÈ.- Finançament de la escola, punt 1.e) “La gestió administrativa de
l’escola correrà a càrrec de l’Ajuntament de Navarcles. Sota aquest concepte
s’integrarà la gestió de personal, nòmines, rebuts, gestió i justificació de les
subvencions, etc.. El cost d’aquesta gestió es fixa en el 3% dels costos directes de
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Codi del centre: 08043000.
Denominació: Escola de Música Municipal de Navarcles
Titular: Ajuntament de Navarcles.
NIF del titular: P0813900H
Ensenyaments autoritzats: Ensenyament de música que no condueixin a l’obtenció
de títols amb validesa acadèmica o professional.
Adreça: Carrer Creueta, 50. 08270 Navarcles.
Capacitat màxima simultània: 80 alumnes

l’escola i serà repartit a parts iguals entre els ajuntaments.”
8. Per tant, a la vista dels anteriors antecedents resulta:
-

-

-

-

L’any 2012 es crea l’aula de música de Sant Fruitós de Bages, associada a
l’Escola Municipal de Música de Navarcles l’objectiu de compartir recursos
acadèmics, humans i econòmics que condueixin, en definitiva, a una gestió més
sostenible i integral de l’escola.
En data 24 d’octubre de 2012 (ara fa vuit anys), es formalitza la col·laboració
dels dos municipis mitjançant la signatura d’un conveni, com a forma de gestió
del servei d’aula de musica.
L’Escola de Música ha anat evolucionant amb el transcurs dels anys i, per tal de
satisfer les noves demandes i cobrir les creixents necessitats, ha anat
incorporant serveis per oferir als seus usuaris (activitats extraescolars).
El conveni, de conformitat amb el que estableix el seu pacte onzè, es renova
automàticament d’any en any.
(ONZÈ.- Vigència del conveni.- Aquest conveni entrarà en vigor des del moment de la seva
signatura i tindrà validesa a partir del curs 2012-2013. Serà prorrogable tàcitament per cursos
successius i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts. La denúncia haurà de formularse en els termes establerts en la clàusula dotzena.)

-

Amb l’entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 40/2015, de règim jurídic
del sector públic, d’1 d’octubre de 2015, es limita la durada dels convenis a un
màxim de quatre anys amb la possibilitat de ser prorrogats per un període
addicional de fins a quatre anys més. La disposició addicional vuitena de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que tots els
convenis vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hauran
d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre de 2019. I per aquells
convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit, l’adaptació serà
automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020.

-

Quan es produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la
instrucció de l'expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que
han exercit la iniciativa. En aquest cas, el tràmit de publicació al DOGC núm.
6246 de 5/11/2012 del conveni que ara es proposa adaptar a les disposicions de
la Llei 40/2015 LRJSP, el va realitzar l’Ajuntament de Navarcles.

9. En data 15 de febrer de 2021 (acord B.7.1) es va sotmetre el conveni de
col·laboració a consideració de la Junta de Govern Local, resultant aprovat per
unanimitat proposar al Ple la seva aprovació.
Fonaments de dret
1. Normes d’aplicació.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (arts.11, 47a 53)
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Cal per tant, adaptar el conveni a les disposicions de l’esmentada Llei i sotmetre’l
a l’aprovació del òrgan municipal competent.

-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (arts 107 a 112).
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS, (arts. 303 a 311).
Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (Reglament de Règim
Intern).
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació
pública i bon govern.
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

2. Les consideracions que fan referència als antecedents són aquelles que es
reprodueixen en el text de la minuta del conveni objecte d’aprovació en el present
acord per adaptar-lo a les disposicions de la Llei 40/2015 LRJSP.
Articles 9, 66.3. n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el quals correspon al
municipis l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la
legislació de règim local.
L’article 191 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
que els ens locals tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i
que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.
Articles 22.2.f), 22.4 i 25. 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques actuen i es
relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels
objectius d’interès comú.
La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, estableix que tots els convenis vigents en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei s’hauran d’adaptar a les seves disposicions abans del 2 d’octubre
de 2019. I per aquells convenis que hagin fixat una pròrroga tàcita per temps indefinit,
l’adaptació serà automàtica i el termini finalitzarà el 2 d’octubre de 2020..
Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de col·laboració
entre les administracions publiques.
Donada la naturalesa del conveni, també resulten d’aplicació les previsions
contingudes als articles 22.2.f), 22.4, 25. 2. m) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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La Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l’Administració Locals i les Administracions de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en
les lleis.

reguladora de les bases de règim local; als articles 52.2.g), 52.4, 66.3.n i 114.2.e) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya; articles 11, 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic, als articles 10, 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes
i als articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
3. Vist que quan es produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals,
la instrucció de l'expedient correspon aquell que determinin els mateixos ens locals.
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
disposa que, la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres
òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que
entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan
no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les
De comú acord, els ajuntaments encarreguen a l’Ajuntament de Navarcles els tràmits
administratius de donar publicitat el conveni al Butlletins Oficials i al Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
4. Òrgan competent per a l’aprovació del conveni.

5. La Tècnica d’educació, en data 2 de febrer de 2020, ha elaborat la memòria
justificativa, tal com estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
a la Ciutadania, que adopti els següents
ACORDS :
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Navarcles
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la gestió de l’aula associada de música al
municipi Sant Fruitós de Bages a l’Escola de Musica de Navarcles, per l’adaptació a la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb els seus annexos, el
text del qual és el següent:
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Navarcles i l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per a la gestió de l’aula associada de música al municipi de Sant
Fruitós de Bages a l’Escola de Música de Navarcles.
ENTITATS QUE INTERVENEN
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L’adopció d’aquest acord és competència del Ple, amb el quòrum de la majoria
absoluta, al tractar-se de la forma de prestació del servei d’aula de musica (articles
22.2.f), 22.4, 25.2.m) i 47.2.h) de La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en concordança amb els articles 52.2.g), 52.4 i 63.3.n i 114.2.e) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

AJUNTAMENT / <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a l’acte de
delegació de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i
cognoms>, degudament autoritzats.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten
i, a l’efecte
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Navarcles disposa des de l’any 1986 d’una Escola de música
que ha donat servei als nens i nenes de Navarcles i pobles del voltant, i en especial
procedents del municipi de Sant Fruitós de Bages.
Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actualment no disposa d’una Escola de
música pròpia, tot i que manifesta la seva voluntat de seguir oferint d’oferir
ensenyaments musicals als seus habitants d’una forma més estructurada i amb
vocació de permanència.
Que ambdues parts estan satisfetes del funcionament actual de l’Escola de Música
Navarcles – Sant Fruitós ja que comporta una gestió més equilibrada, sostenible i
compartida. És un concepte d’escola descentralitzada en què no tan sols contempla
la mobilitat de l’alumnat sinó també la del professorat en funció de les circumstàncies.

III. Que previs als acords dels Plens dels Ajuntaments, en data 24 d’octubre de 2012, es
va formalitzar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Navarcles i Sant
Fruitós de Bages per a la creació i gestió d’una aula associada de música al municipi
de Sant Fruitós del Bages. El text del conveni es va publicar a DOGC núm. 6246 de
5/11/2012.
IV. Que per Resolució, de 10 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament es va aprovar el projecte de centre per
l’ampliació de l’Escola de Música Municipal de Navarcles amb un Aula de Música a
Sant Fruitós de Bages.
V. Que per la Primera Addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles,
de creació d’una escola de música municipal, es disposa el trasllat i ampliació de
l’escola amb una aula de música a Sant Fruitós de Bages.
El centre creat per conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Navarcles, en data 22
de gener de 1996, passa a tenir, amb aquesta Addenda, la configuració següent:
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II. Que d’acord amb la disposició addicional segona del Decret 179/1993, de 27 de juliol,
pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, es possibilita que puguin
funcionar aules associades a escoles creades o autoritzades en aplicació del present
Decret. Aquestes aules disposaran dels requisits previstos en relació a les
instal·lacions i funcionaran sota la direcció de l’escola de la qual depenguin, amb la
qual compartiran ensenyaments i currículums.

Codi del centre: 08043000.
Denominació: Escola de Música Municipal de Navarcles
Titular: Ajuntament de Navarcles.
NIF del titular: P0813900H
Ensenyaments autoritzats: Ensenyament de música que no condueixin a l’obtenció
de títols amb validesa acadèmica o professional.
Adreça: Carrer Creueta, 50. 08270 Navarcles.
Capacitat màxima simultània: 80 alumnes
Altra seu: Carrer Sant Benet, 8. 08272 Sant Fruitós de Bages.
Capacitat màxima simultània: 64 alumnes.
VI. Que les Normes de Funcionament i Organització de l'Escola de Música i Arts de
Navarcles- Sant Fruitós es van publicar al (Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 8/02/2016).
VII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de Ple de l’Ajuntament de
Navarcles en la seva sessió del dia 26 de gener de 2021 .
VIII. Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament / <nom> .............................en la seva sessió de
data .........................
En conseqüència, posats d'acord, els ajuntaments de Navarcles i de Sant Fruitós de
Bages, decideixen establir un nou conveni adaptat al context normatiu derivat de la Llei
40/2015, de règim jurídic del sector públic, d’1 d’octubre de 2015, que articulen a tenor
dels següents
PACTES

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és la cooperació entre ambdós ajuntaments
signants per a la gestió comuna d’una aula associada de música al municipi de Sant
Fruitós del Bages, que dependrà de l’Escola de música de Navarcles, amb l’objectiu de
compartir recursos acadèmics, humans i econòmics que condueixin, en definitiva, a una
gestió més sostenible i integral de l’escola.
SEGON. Denominació de l’escola.
La denominació oficial de l’escola a efectes administratius és Escola Municipal de
Música de Navarcles. Tot i així, i amb l’objectiu de deixar palesa la voluntat de posar en
marxa un projecte intermunicipal d’escola entre ambdós municipis, la denominació amb
que es donarà a conèixer l’escola entre les persones usuàries i ciutadania serà el
d’Escola de Música i Arts de Navarcles - Sant Fruitós.
TERCER. Titularitat de l’escola.
L’Ajuntament de Navarcles figura com a titular de l’escola a tots els efectes, i gestionarà
i executarà per mitjà del seu personal tots els acords que prengui la comissió de
coordinació.
QUART. Seus de l’escola.
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PRIMER. Objecte del conveni.

L’Escola de Música i Arts de Navarcles - Sant Fruitós disposarà de dues seus:
Una seu s’ubica al municipi de Navarcles, al carrer de la Creueta, 50 i l’altre seu es
localitza al municipi de Sant Fruitós de Bages, al Carrer de San Benet, 8.
Ambdues ubicacions es troben condicionades per tal de desenvolupar-hi l’activitat
d’escola de música segons el Decret 179/1993, de 27 de juliol.
CINQUÈ. Domicili de l’escola.
El domicili de l’escola, a efectes administratius, és el situat a la Plaça de la Vila, 1 de
Navarcles, si bé els espais on es prestarà els servei són les ubicacions referides al pacte
anterior.
SISÈ. Compromisos de les parts en matèria d’oferta formativa.

-

Ambdues seus de l’escola oferiran en nivell elemental les classes de llenguatge
musical sempre que es compti amb un nombre mínim de 6 alumnes. En tot cas, a
partir de 14 alumnes el grup serà desdoblat i s’impartirà la classe de llenguatge
musical en cadascuna de les seus, excepte en el cas que la majoria dels alumnes
fossin d’un dels municipis.

-

Les classes d’instrument individual s’impartiran a cadascuna de les seus quan sigui
possible, però quan l’agrupació d’instruments ho requereixi seran oferts a un o altre
poble. El criteri que es seguirà és el repartiment equitatiu i procedència de l’alumnat.

-

En el cas que l’ensenyament d’instrument s’imparteixi de forma col·lectiva es farà
una distribució dels recursos docents de forma equitativa d’acord a les línies
establertes en el projecte educatiu i en funció de la procedència de l’alumnat.

-

Les classes de conjunts instrumental i/o vocal es realitzaran en funció de les
necessitats del projecte educatiu i en funció de la procedència de l’alumnat.
Es procurarà oferir el màxim de recursos formatius entre els dos municipis, tot
cercant la racionalitat econòmica i l’optimització dels recursos disponibles.

-

SETÈ. Matriculacions i gestió de cobrament de quotes.
Les parts acorden que l’Ajuntament de Navarcles, en tant que titular de l’escola de
música, porti a terme les següents funcions a través del personal administratiu assignat
a l’escola:
a) Formalitzar la matriculació de l’alumnat del seu propi municipi i del municipi de Sant
Fruitós de Bages, sense perjudici que la inscripció pugui portar-se a terme en
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Les parts es comprometen a perseguir l’optimització dels recursos docents al llarg de la
durada del conveni. En aquest sentit s’estableix un nombre mínim d’alumnes per grup
dependent de l’oferta formativa específica de que es tracti, i específicament s’acorda el
següent:
- Ambdues seus de l’escola oferiran cursos d’iniciació de SENSIBILITZACIÓ, atesa
l’edat dels nens i nenes que realitzen aquests estudis. El mínim d’alumnes per grup
a cada municipi ha de ser de 6 alumnes. En tot cas, en el supòsit de no arribar a
aquest nombre mínim es pot oferir la possibilitat de desplaçar-se a l’altra seu de
l’escola en que s’ofereixi aquest curs.

ambdues seus. En la mesura del possible les matriculacions es faran de forma
telemàtica.
b) Tramitar mensualment els rebuts a cobrar a l’alumnat de les respectives aules.
L’import d’aquests rebuts serà el que figuri en l’ordenança fiscal reguladora de
l’ensenyament musical corresponent a l’Ajuntament de Navarcles.
c) Gestionar els rebuts impagats, en els quals s’afegirà l’import de forma diferenciada,
de les despeses que la devolució hagi generat.
VUITÈ. Finançament de l’escola.
L’Escola de Música i Arts Navarcles - Sant Fruitós es finançarà a partir de les quotes
que es percebin de l’alumnat, de la subvenció percebuda anualment pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les aportacions d’ambdós ajuntaments fins
arribar a sufragar el cost total de l’escola.
A continuació es detallen, d’una banda, el tipus de despeses a comptabilitzar i el
responsable de la seva assumpció, i d’altra banda es determina la fórmula de
repartiment de les despeses compartides:
1. Tipus de despeses:
a) Cada ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment i
subministraments (llum, aigua, neteja, telèfon, fotocopiadora...) de l’edifici on
s’ubiqui l’escola, així com del cost que suposi la contractació de personal
administratiu específic. Aquestes despeses no seran comptabilitzades per
calcular les aportacions de cada ajuntament.

c) Es consideren despeses comunes a assumir per ambdós ajuntaments
conjuntament les següents: compra de partitures, material pedagògic, material
tecnològic i subscripcions a plataformes online, publicitat i propaganda, quotes
ACEM i del Consell Català de Música, despeses financeres derivades de la
gestió dels rebuts, compra d’instruments, organització d’activitats, així com la
compra de tot aquell material necessari pel funcionament específic de l’Escola.
Aquestes despeses les assumirà inicialment l’Ajuntament de Navarcles per
procedir a la seva liquidació posteriorment.
d) En les seus on s’ubica l’escola es poden organitzar altres activitats (tallers,
cursos relacionats directament o no amb la mateixa música). Tot i que puguin ser
objecte de promoció com una activitat de l’escola, cada ajuntament els
gestionarà de forma independent, de manera que el cobrament de les quotes
específiques d’aquests cursos o tallers i les despeses derivades de la
contractació de monitors o docents seran a càrrec de cada ajuntament i no es
comptabilitzaran com a despeses generals de l’Escola.
e) La gestió administrativa de l’escola de música correrà a càrrec de l’Ajuntament
de Navarcles. Sota aquest concepte s’integrarà la gestió de personal, rebuts,
gestió i justificació de les subvencions, etc... El cost d’aquesta gestió es fitxa en
el 3% costos directes de l’escola i serà repartit a parts iguals entre els
ajuntaments.
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b) Abans del curs escolar 2012-2013, l’Ajuntament de Sant Fruitós va dotar l’aula
de Sant Fruitós amb els instruments necessaris per posar-la en funcionament.

a)

L’exercici anual es tancarà el 31 d’agost de cada any per procedir a la seva
liquidació.

b)

Un cop conegut el cost anual de l’escola, es calcularà el preu/hora de docència.
Aquest preu serà el resultat de la suma del cost total del personal docent, les
despeses específiques i el cost de l’administració general dividit entre el còmput
d’hores total realitzades per l’equip docent (hores lectives).

c)

A continuació es realitzarà el càlcul d’ingressos obtinguts en els diferents nivells
(Nivell C Inicial, Nivell Elemental, Nivell Post-Elemental, Ensenyament Adults i
Altres Estudis). Els ingressos son el resultat de procedir a la suma de les quotes
de l’alumnat i les subvencions percebudes, tot assignant-se als corresponents
nivells subvencionats.

d)

Seguidament es definiran les hores de docent dedicades a cada nivell i es
procedirà a obtenir el cost de docència per cada nivell.

e)

El dèficit o superàvit per nivell serà el resultat de sostraure els ingressos
obtinguts per nivell de les despeses assignades a cada nivell. El dèficit o
superàvit resultant es distribuirà de forma proporcional entre l’alumnat que hi hagi
a cada nivell de cada municipi als que s’hi afegirà l’alumnat procedent d’altres
municipis.

f)

La liquidació serà aprovada per la comissió de coordinació i serà ratificada per
les Juntes de Govern de cada ajuntament.

g)

A l’espera de la liquidació definitiva, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
realitzarà una bestreta cada dos mesos a compte de la liquidació definitiva del
80% del dèficit previst.

NOVÈ. Comissió de coordinació.
L’Ajuntament de Navarcles i el de Sant Fruitós de Bages crearan una comissió de
coordinació de l’Escola de Música i Arts de Navarcles – Sant Fruitós que estarà formada
per dos regidors de cada ajuntament escollits per les alcaldies respectives, i pel
director/a de l’Escola.
Aquesta Comissió de Coordinació es renovarà cada quatre anys i l’assistència dels seus
membres no podrà ser objecte de delegació en altres persones.
La Comissió de Coordinació es reunirà periòdicament, un mínim de dos vegades a l’any,
una abans de l’inici del curs escolar i un altra al final i tindrà com a funcions bàsiques:
- Vetllar pel compliment de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre
(Reglament de Règim Intern).
- Aprovar la liquidació del repartiment de les despeses de cada curs escolar en el
termes que determina el pacte vuitè, apartat 2.
- Fixar les línies estratègiques del desenvolupament de l’escola.
- Fixar les línies econòmiques del desenvolupament de l’escola.
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2. Fórmula pel repartiment de les despeses:

-

-

Acordar els preus públics que haurà d’aprovar anualment l’Ajuntament de
Navarcles.
Fer una proposta d’equip directiu per a gestionar l’escola que serà elevada per a la
seva aprovació a l’Ajuntament de Navarcles. Abans de fer la proposta s’escoltarà el
consell escolar i el claustre de l’escola.
Resoldre de forma equitativa i raonable les qüestions derivades de funcionar en
dues seus.
Fixar de comú acord tant les polítiques generals com específiques de l’escola amb
l’objectiu d’evitar contradiccions en la gestió d’ambdós municipis.

En tot cas, la comissió podrà escoltar en tot moment les propostes de l’equip directiu i
docent.
En cas de desacord, la qüestió en conflicte s’elevarà a les alcaldies d’ambdós municipis
que tractaran d’arribar a un acord.
Les reunions de treball d’aquesta comissió es podran portar a terme de forma telemàtica.
DESÈ. Repartiment del cost de les indemnitzacions del personal.
En el supòsit que sigui prescriptiu procedir al pagament d’una a més indemnitzacions
com a conseqüència de l’extinció d’un contracte laboral, l’assumpció de la quantia
indemnitzatòria per part de cada ajuntament s’imputarà de la següent manera:
- L’import de la indemnització corresponent al període del contracte anterior a la data
de signatura d’aquest conveni (24 d’octubre de 2012) correspon a l’Ajuntament de
Navarcles.
L’import de la indemnització corresponent al període del contracte posterior a la
data de signatura d’aquest conveni serà a càrrec d’ambdós ajuntaments a parts
iguals.

S’acompanya com Annex I d’aquest conveni, una relació actualitzada del personal
actualment contractat per l’Escola de música de Navarcles tot fixant la categoria i
l’antiguitat d’aquest personal.
ONZÈ. Vigència del conveni.
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada
màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord
exprés de les parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a
màxim. No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni
mitjançant escrit notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte
la data de venciment.
DOTZÈ. Extinció conveni.
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen
el seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:
a) Per expiració del seu termini.
b) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
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-

d) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als
pactes.
e) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
TRETZÈ. Efectes de la resolució del conveni en relació a l’inventari de béns.
S’acompanya com Annex II d’aquest conveni una relació actualitzada del material
inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i per l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
A partir de la signatura d’aquest conveni, i tal i com estableix la clàusula vuitena, el
material instrumental o pedagògic que s’adquireixi es farà de forma conjunta.
En el cas de concórrer alguna de les causes de resolució del conveni es procedirà a
realitzar una relació de l’inventari existent en el moment de la resolució. En el supòsit
que es constatés un increment de material inventariable de l’Escola, es procediria a
quantificar-ho econòmicament atenent al preu de compra, estat del material i període
d’amortització. El repartiment de l’import resultant d’aquesta quantificació es podria
realitzar de dues maneres: ja sigui repartint el material quantificat a parts iguals entres
els dos municipis o bé, a través de l’opció de compra que exerceixi un dels municipis de
la part corresponent a l’altre.
CATORZÈ. Modificació del conveni.
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació per part dels Plens d’ambdós Ajuntaments.

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les disposicions següents:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Resolució de conflictes. La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit
de litigi entre les parts, serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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QUINZÈ. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent per a la resolució de
conflictes.

ANNEX I Relació de personal contractat per l’Ajuntament de Navarcles.
ANNEX II Relació de material inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i Sant
Fruitós del Bages en el moment de signatura del conveni.
ANNEX I Relació de personal contractat per l’Ajuntament de Navarcles.
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Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals
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ANNEX II Relació de material inventariable aportat per l’Ajuntament de Navarcles i Sant Fruitós del Bages en el moment de
signatura del conveni.
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Segon. Facultar a l’Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat conveni i per a
quantes actuacions es derivin.
Tercer. L’Ajuntament de Navarcles publicarà el Conveni de col·laboració per a la gestió
i la prestació dels serveis d’aula de musica, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al BOPB de conformitat amb els articles 10.3 i 112.2 de la Llei, 26/2010 de 3 d’agost,
de procediment administratiu de Catalunya, al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya i al Portal municipal de Transparència a fi de
garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Navarcles i donar traslladat del
mateix a les àrees d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. Declarar que:
-

-

L’acte es una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja de
recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

Unanimitat dels membres presents (13)

14.
Aprovació i adhesió al Protocol davant les violències sexuals en espais
públics d’oci de la comarca del Bages (exp. 332/2021)
Primer.- El ple del Consell Comarcal en data 25.01.2021 va aprovar el Protocol davant
les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages.
La seva finalitat es contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències
masclistes i LGBTIfòbiques, donant una resposta institucional des d’una lògica
comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia.
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Sentit de l’acord:

1.- Aprovar per Ple municipal l’adhesió al Protocol davant les violències sexuals en
espais públics d'oci del Bages.
2.- Definir una persona referent del protocol en el municipi.
3.- Incorporar la perspectiva de gènere als diferents àmbits i espais que interaccionen
en el disseny, l’organització i la implementació de festes populars, així com la seguretat
i el disseny urbà.
4.- Organitzar la Taula de coordinació i seguiment previ i post Festa per vetllar i garantir
una festa segura i saludable fent les adaptacions necessàries de les recomanacions del
protocol segons les característiques de cada municipi.
5.- Tenir en compte els criteris establerts en el protocol a l’hora d’organitzar activitats, i
també en les contractacions d’artistes, grups de seguretat...
6.- Tenir en compte els criteris establerts en el protocol de compromís per part de
l’ajuntament d’incloure en els plecs de condicions o contractacions dels esdeveniments
d’oci nocturn amb un públic de més de 500 persones organitzats per empreses o
qualsevol tipus d’organització amb finalitat lucrativa, l’obligatorietat de disposar d’un
servei del dispositiu de nit i complir les recomanacions d’aquest protocol.
7.- Modificar la reglamentació específica, Ordenances municipals per adaptar-la als
acords del protocol.
8.- Garantir que les associacions i entitats del municipi que ofereixen el servei del
dispositiu estiguin compromeses amb el protocol.
9.- Implementar les formacions mínimes establertes en aquest protocol.
10.- Generar accions de comunicació que impliquin la difusió d'aquest protocol cap a la
ciutadania, ja sigui mitjançant el material facilitat per part del Consell Comarcal com per
material elaborat pel propi consistori.
11.- Promoure la participació d'entitats i col·lectius diversos, en especial d’aquells que
tinguin a veure amb la temàtica abordada per aquest protocol (feministes, LGBTIQ+...)
en l’organització de les Festes populars.
12.- Promoure la implicació de tota la ciutadania en termes de corresponsabilitat social
per a l’erradicació de les violències masclistes, sexuals i la LGBTIfòbia en especial
èmfasi amb aquelles que es duen a terme en els espais públics d’oci nocturn.
13.- Tenir en compte la perspectiva interseccional i la diversitat present en la ciutadania
en el moment de desenvolupar accions relatives a l'execució i avaluació d'aquest
protocol.
14.- Aportar una partida econòmica del pressupost anual per a comptar amb els recursos
necessaris per a la implementació del protocol i dels seus circuits.
Que d’acord amb allò que es disposa en la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista, en la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
Tercer.- Vist l’informe de data 11 de febrer de 2021, emès per la tècnica de Servei Socials
i la tècnica de Joventut.
Al ple de la corporació es proposa :
Primer.- Aprovar l’adhesió al PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN
ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE LA COMARCA DEL BAGES aprovat pel Ple del Consell
Comarcal del Bages en sessió de data 25.01.2021, que figura com annex.
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Segon.- Que els compromisos que s’assumeixen amb l’adhesió són:

Segon.- Assumir els compromisos que figuren en la part expositiva de la proposta
d’acord.
Tercer.- Designar a na PAULA MORA NAVARRO, tècnica de l’àrea de Joventut, per al
seguiment i gestió de les tasques relacionades amb el Protocol esmentat.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages i a les Àrees
municipals de Joventut i d’Atenció a les Persones.
Cinquè.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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ANNEX : PROTOCOL
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació:

Unanimitat dels membres presents (13)
ASSUMPTE SOBREVINGUT

S.2. Sobre l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima.
(exp. 376/2021)
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
A favor: : 7 (3 ERC, 2 JxSF i 2 PSC)
En contra: 6 GFP
Abstenció:

1.- La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte de les Alcaldies
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
2.- El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi
climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de
mesures d’adaptació al canvi climàtic.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
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Resultat de la votació

3.- L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat d'avançar cap a l'establiment
de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40%
fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes
del canvi climàtic i esdevenir més resilient.
4.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat el 14 de març de 2012 va
aprovar la proposta de resolució d’adhesió al Pacte d’Alcaldes. I en desenvolupament
del mateix, el Ple celebrat el 18 de setembre de 2013, va aprovar el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), el qual contemplava diverses actuacions per a la reducció
del 20% de les emissions de gasos d’efectes hivernacle per l’any 2020, i que es troben
en la gran majoria ja executades.
5.- D’acord amb l’anterior, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha sol·licitat a la
Diputació de Barcelona, en data 4.03.2021 dins la convocatòria del catàleg 2021-2023
Xarxa de Governs Locals 2021, el recurs anomenat “Planificació per a la transició
energètica i el clima” actuació “Redacció PAESC”. En la citada sol·licitud, entre d’altres,
s’adjuntava l’acord de Ple de 14.03.2012 sobre l’adhesió al citat Pacte d’Alcaldes.
6.- En data 5 de març de 2021 la Diputació de Barcelona emet un requeriment d’esmena
(2021-E-RC-1698), d’acord amb el qual és necessari vincular a la sol·licitud del recurs
esmentat l’acord del Ple amb la renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies amb
una data posterior a 1 de novembre de 2015. L’Ajuntament disposa d’un termini de set
dies naturals des de l’endemà d’haver rebut el requeriment per esmenar les deficiències.

ACORDS:
Primer. Aprovar sotmetre aquest acord com a assumpte sobrevingut al Ple d’acord amb
la urgència exposada en el punt sisè.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa seus els objectius de la Unió Europea
per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO 2 en el seu territori
en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi
climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a elaborar un Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de
la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de la iniciativa per encàrrec
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions
a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Barcelona.
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7.- Vist tot l’anterior resulta procedent sotmetre aquest assumpte com a sobrevingut a
consideració del Ple municipal per el dia 11 de març de 2021 degut a la urgència
derivada de l’exposat a l’antecedent anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents

Quart.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet també a elaborar un
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar
(en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia
sostenible i el Clima a Europa.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les
tasques de suport i coordinació.
Sisè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
-

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

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica

Jo, Àdria Mazcuñan i Claret, Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages li fa saber que el Ple
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha acordat en data ....... adherir-se al Pacte
dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima en ple coneixement dels
compromisos establerts en el document oficial del Pacte i que es resumeixen a
continuació.
Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori
com a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un
major ús de les energies renovables;
Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic.

Per tal de passar del compromís a l’acció el meu municipi es compromet a assumir
l’enfocament pas a pas següent:
Portar a terme un Inventari base de les emissions I una Avaluació de les
vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic;

Enviar informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data
d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que avaluï,
monitoritzi i verifiqui els objectius..
Accepto es pot suspendre l’adhesió a la iniciativa del meu municipi, sempre prèvia
comunicació escrita per part de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (Covenant of Mayors
Office-CoMO) – en cas que no s’enviïn els documents abans esmentats (PAESC I
informes de seguiment) en els terminis acordats..
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Plaça de la Vila , número 1
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
Nom, email, telèfon de la persona de contacte:
Aleix Cervantes López, cervantesla@santfruitos.cat, Mbl. 660 40 64 53.
SIGNATURA
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Enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el
termini de dos anys des de la data d’adhesió;

For Climate
For Climate and Energy

I, Àdria Mazcuñan i Claret, Mayor of Ajuntament de Sant Fruitós de Bages have been mandated by the
Municipal Council on [date] to sign up to the Covenant of Mayors for Climate and Energy, in full
knowledge of the commitments set out in the official Commitment Document and summarised below.
Therefore, my local authority principally commits to:
Reducing CO2 (and possibly other greenhouse gas) emissions on its territory by at least 40% by
2030, namely through improved energy efficiency and greater use of renewable energy sources;
Increasing its resilience by adapting to the impacts of climate change.

In order to translate these commitments into action, my local authority undertakes to fulfil the following stepby-step approach:
Carry out a Baseline Emissions Inventory and a Climate Change Risk and Vulnerability
Assessment;

Report progress at least every second year following the submission of the Sustainable
Energy and Climate Action Plan for evaluation, monitoring and verification purposes.
I accept that my local authority shall be suspended from the initiative – subject to prior notice in writing by
the Covenant of Mayors Office – in case of non-submission of the above-mentioned documents (i.e.
Sustainable Energy and Climate Action Plan and Progress Reports) within the established deadlines.
[Name and complete address of the local authority]:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Plaça de la Vila , número 1
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
[Name, e-mail and phone number of the contact person]:
Aleix Cervantes López, cervantesla@santfruitos.cat, Mbl. 660 40 64 53
SIGNATURE
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Submit a Sustainable Energy and Climate Action Plan within two years following the above date
of the municipal council decision;

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (13)
PRECS I PREGUNTES
15.
Pregunta de GFP al govern sobre “Informe inclòs a l’expedient 1665/2020 –
“Document estratègic pel desenvolupament dels espais lliures i equipaments de
l’avinguda Sant Joan.”
Informe inclòs a l’expedient 1665/2020 – Document estratègic
desenvolupament dels espais lliures i equipaments de l’avinguda Sant Joan

pel

En el decurs del darrer Ple municipal, celebrat el dia 11 de febrer de 2021, el regidor
d’urbanisme David Uró va dir que algun informe referent a la modificació puntual de
Hostal Pineda- Can Figueras es trobava en d’altres expedients i va citar l’expedient del
document estratègic de l’avinguda Sant Joan.

1- Quin informe és i de quina data ?
2- On podem trobar aquest informe ?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment
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Preguntem:

16.
Pregunta de GFP al govern sobre “Alerta de la Secretaria General de
l’Esport sobre el nou pavelló d’esports municipal.”
Alerta de la Secretaria General de l’Esport sobre el nou pavelló d’esports
municipal
La primera setmana de març s’ha fet pública per part de l’Ajuntament una nota de
premsa on s’indica que “des de la Secretaria General de l’Esport s’alerta que no es
compleixen totes les característiques tècniques necessàries que ha de tenir una
instal·lació d’aquest tipus”, refereint.se al nou pavelló.
Preguntem:
1- Per quin mitjà s’ha realitzat aquesta “alerta” ?
2- On es pot trobar aquesta “alerta” ?
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la
sessió del Ple essent les 23:44 hores del dia 11 de març de 2021.

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Certificat
Càrrec : Secretari
Josep González Ballesteros
(signatura electrònica)
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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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
_X_ Respost/a oralment

