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ACTA NÚM. 3/2013 ( 1213.03.009 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
10 DE JULIOL DE 2013.  
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 
 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros  
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 20:04 hores del dia dimecres 
10 de juliol de 2013, prèvia convocatòria 
a tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament , 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari, el Sr. Josep González 
Ballesteros.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT 

EL 10 DE JULIOL DE 2013. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 Pàgs. LOCALITZACIÓ 
ARXIU DIGITAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 
dia 12 de juny de 2013.  

7 00:00:48 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des 
de la darrera sessió plenària.  

4 00:01:46 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en 
sessions ordinàries de 3 i 17 de juny de 2013.  

7 00:04:30 

4. Informació de les regidories.  7 00:05:00 

MOCIONS   

5. Moció dels grups municipals Gent fent Poble, PSC i 
Imagina’t per declarar Sant Fruitós de Bages zona lliure 
de fracking.  

7 00:22:32 

6. Moció dels grups municipals CIU, Gent fent Poble i 
Imagina’t per donar suport a la via catalana cap a la 
independència del dia 11 de setembre de 2013.  

10 00:28:33 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   

7. Aprovació definitiva de la modificació del ROM. 11 00:35:28 

8. Aprovació inicial del reglament de funcionament 
intern del butlletí d’informació municipal. 

15 00:41:40 

9. Modificació de la Relació de llocs de treball, quant a 
la fitxa descriptiva del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na 
de Gestió Econòmica. 

19 00:42:54 

10. Reconeixement de compatibilitat per a l’ exercici 
d’advocada i accés al Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats 
de Manresa de la Sra. Carme Vega, Agent ocupació i 
desenvolupament local.  

20 00:44:26 

11. Reconeixement de l’exercici com a advocat i com a 
administrador únic d’una societat professional al Secretari 
municipal, Sr. Josep González Ballesteros.  

22 00:46:35 

12. Aprovació definitiva de l’ordenança del preu públic de 
la llar d’infants municipals curs 2013-2014. 

25 00:50:00 

13. Aprovació provisional de la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 7 per la prestació de servei de 
cementiri municipal (epígraf columbaris). 

31 01:23:37 
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14. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Parcs 
d’Activitats Empresarials de Sant Fruitós de Bages pel 
desenvolupament d’accions de suport als parcs 
empresarials (polígons) del municipi de Sant Fruitós de 
Bages. Sobre aprovació de text de conveni de 
col·laboració amb addenda corresponent a l’exercici 2013 
de fixació de projectes i foment de l’activitat.  

39 01:29:08 

15. Resolució de mutu acord del contracte de gestió del 
servei de recollida de residus i neteja viària 

51 01:32:44 

16. Sobre constitució de la Comissió Informativa de 
caràcter especial per l’estudi i revisió de la normativa de 
bases municipal amb incidència en el procediment 
d’atorgament de subvencions. 

62 01:38:10 

CMI PROMOCIÓ TERRITORI   

17. Aprovació de la minuta del conveni entre el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages de delegació/encomanda de l’obra “Arranjament 
del Camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”. 

64 01:42:31 

18. Aprovació inicial modificació puntual POUM zona 
antiga fàbrica Bertrand i Serra 

71 01:44:42 

19. Aprovació inicial modificació puntual PGOM àmbit 
Plaça de la Vila. 

74 01:53:42 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

20. Aprovació i adhesió al Protocol per a la prevenció i la 
intervenció en situacions de maltractament a la infància i 
adolescència a la comarca del Bages.         

76 01:59:50 

PRECS I PREGUNTES   

21. Prec que presenta el grup municipal CIU sobre 
l’adequació de les cantonades del carrer Padró ,núm. 11-
13 i carrer Padró, núm. 17 per a millorar la seguretat de 
vehicles i vianants.  

78 02:01:00 
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Al saló de Plens de la Casa Consistorial essent les 20:00 hores del dia dimecres 12 
de juny de 2013, prèvia convocatòria a tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament , els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. Alcalde- President, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, i actuant com a Secretari, el Sr. Josep González Ballesteros.   
 
Comprovat el quòrum d’assistència del regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, declara 
oberta la sessió, procedint-se acte seguit a considerar els assumptes, conforme a 
l’ordre del dia inicialment fixat.  
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de juny de 
2013.  

 
Per unanimitat, es posposa l’aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 12 de juny de 2013 fins la propera sessió de ple.  
 
 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  

 
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 

plenària.  
 

97 06/06/2013 Sol·licitud d’autorització per ús d’espai públic (Parc de la Flama). 

98 06/06/2013 Reducció de jornada del SrXXX 

99 11/06/2013 Resolució expedient disciplinari amb referència 2013/1217 
tramitat respecte a l’agent 1042. 

100 11/06/2013 Resolució expedient disciplinari amb referència 2013/1217 
tramitat respecte a l’agent 1051. 

101 10/06/2013 Correcció d’errors redacció del Decret núm. 86 de 3 de juny. 

102 10/06/2013 Modificació de la jornada i de les tasques del XXX durant el 
període d’obertura de les piscines municipals (estiu 2013). 

103 12/06/2013 Sol·licitud de recepció de les obres d’urbanització de la segona 
fase de la millora dels accessos al Monestir de Sant Benet de 
Bages.  

104 13/06/2013 Autorització de retirada de documents de l’arxiu municipal per la 
seva desinfecció i restauració. 

105 13/06/2013 Convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 17 de juny de 
2013. 

106 13/06/2013 Requeriment a l’empresa SGS Tecnos, S.A. per tal que informi 
sobre la variació de les obres de reparació de construcció de la 
biblioteca. 

 
 

107 13/06/2013 Tasques de revisió de les modificacions de les instal·lacions de la 
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biblioteca. 

108 14/06/2013 Pròrroga termini per a la resolució de la sol·licitud de 
compatibilitat del Secretari de la Corporació. 

109 14/06/2013 Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient núm. 117/2013 de relació 
de factures. 

110 13/06/2013 Establiment d’instruccions internes d’accés a la documentació 
dipositada a l’arxiu municipal per part del personal i els càrrecs 
electes amb responsabilitats de govern de l’Ajuntament. 

111 13/06/2013 Activació de les funcionalitats de registre de documents i 
establiment de punt de registre addicional a les dependències de 
serveis personals. 

112 17/06/2013 Despeses d’execució subsidiària. Ordre de retirada de cartells. 

113 13/06/2013 Contractació de dos conserges per a les piscines municipals 
durant la temporada d’estiu 2013. 

114 17/06/2013 Classificació de les empreses que han presentat oferta en 
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte dels 
treballs per a la redacció del projecte tècnic “Projecte per la 
reducció de riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel 
casc urbà de Sant Fruitós de Bages, i per la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres contingudes al 
projecte. 

115 18/06/2013 Reconeixement de triennis a personal divers. 

116 18/06/2013 Declarar desistida en el recurs presentat a la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya. 

117 18/06/2013 Deducció de les retribucions fruit  de la dedicació en jornada 
laboral. 

118 19/06/2013 Contracte de gestió del servei de recollida de residus i servei de 
neteja viària. 

119 19/06/2013 Adjudicació per procediment obert les obres contingudes en el 
projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística Les 
Escoles. 

120 12/06/2013 Correcció d’errors en la redacció del decret núm. 14 de 6 de maig 
de 2013. 

121 18/06/2013 Resolució recurs de reposició de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit núm. P120516504. 

122 19/06/2013 Convocatòria de la Comissió d’estudi per la redacció del 
reglament del servei de subministrament d’aigua potable. 

123 21/06/2013 Nomenament interí d’un agent per substitució d’agent de baixa 
per IT 

124 25/06/2013 Aprovació del pla de seguretat i salut corresponent a les obres 
contingudes en el projecte Les Escoles. 

 
 

125 25/06/2013 Aprovació llista admesos i exclosos provisional procés selectiu 
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una plaça de sergent interí fins a la cobertura definitiva de la 
plaça. 

126 25/06/2013 Esmena de fitxes descriptives de diverses places. 

127 20/06/2013 Aprovació despesa de la nòmina i de la paga extra corresponent 
al mes de juny de 2013. 

128 19/06/2013 Convocatòria Comissió d’estudi per a la redacció del Reglament 
d’honors i distincions. 

129 27/06/2013 Contractació de personal laboral (cuina neteja cap de setmana) 
per a la substitució de la titular durant el període d’estiu 2013. 

130 19/06/2013 Autorització de l’ús cobert de la Màquina de Batre per celebració 
2a. Mostra d’Entitats i Comerç Local. 

131 25/06/2013 Autorització ús plaça Lluís Espinal, per demostració esportiva. 

132 28/06/2013 Tramitació de sol·licitud telemàtica per la renovació de certificats 
digitals. 

133 21/06/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient núm. 120/2013 de 
RELACIÓ DE FACTURES. 

134 18/06/2013 Dictat d’una instrucció adreçada a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, sobre l’aplicació dels 
preceptes de les ordenances fiscals municipals que regulen 
tributs de meritació periòdica anual el dia 1 de gener, en matèria 
d’acreditació de la condició de família nombrosa i/o monoparental, 
a efectes del gaudi de determinades tarifes o de l’aplicació de 
beneficis fiscals. 

135 27/06/2013 Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de data 01.07.2013 

136 28/06/2013 Cessament de l’agent interí Sr. Carles López-Abril en haver estat 
acceptada la seva renúncia. 

137 01/07/2013 Nomenament interí com agent de la policia local del Sr. José 
Maria Granado, durant el període de vacances d’estiu 2013. 

138 01/07/2013 Convocatòria Junta de Portaveus pel dia 4 de juliol de 2013. 

139 01/07/2013 Convocatòria de la Comissió municipal informativa de presidència 
i serveis centrals pel dia 4 de juliol. 

140 01/07/2013 Convocatòria de la Comissió municipal informativa de promoció 
del territori pel dia 4 de juliol. 

141 01/07/2013 Convocatòria de la Comissió municipal informativa de serveis a la 
ciutadania pel dia 4 de juliol. 

142 02/07/2013 Compliment article 64 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estat dels Treballadors. 
Subrogació personal adscrit als serveis de la residència d’avis i 
centre de dia. 

143 02/07/2013 Instruccions de funcionament de la Comissió de Coordinació 
d’Activitats en espais públics. 

144 02/07/2013 Concessió de llicències per ocupació temporal  d’espai públic per 
instal·lació d’atraccions de fira. 

145 02/07/2013 Aprovació reconeixement obligació i ordenació pagaments 
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lloguers dels locals que ocupen diferents serveis municipals. Juliol 
2013. 

146 02/07/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments expedient 125/2013 de relació de factures. 

147 02/07/2013 Ampliació del nombre de persones autoritzades per la firma de 
certificats d’empadronament. 

148 01/07/2013 Recuperació de competències delegades a la Junta de Govern 
Local en l’àmbit dels padrons fiscals, preus públics i les 
liquidacions que se’n derivin. 

149 03/07/2013 Contractació del Sr. Martí Flotats com educador social en 
substitució de la Sra. Sílvia Catalan. 

150 03/07/2013 Aprovació llista provisional admesos i exclosos procés selectiu 
borsa de treball treballadores familiars. 

151 02/07/2013 Regularització aprovació de la despesa de la nòmina mes de juny 
2013. 

152 03/07/2013 Resolució de recurs de reposició ordre de retirada de cartells. 
 

 
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries 

de 3 i 17 de juny de 2013.  
 
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
corresponents a les sessions ordinàries de 3 i 17 de juny de 2013. 

 
 

4. Informació de les regidories.  
 
 
MOCIONS 
 
5. Moció dels grups municipals Gent fent Poble, PSC i Imagina’t per declarar 

Sant Fruitós de Bages zona lliure de fracking.  
 
Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL.LICITUDS DE PERMISOS 
per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs no 
convencionals, tant al govern d'Espanya com al de la Generalitat.  
 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALlTZACIÓ d'aquestes sol.licituds no s'ha 
tingut en compte i no s'ha informat a les corporacions i entitats locals directament 
afectades ni tampoc a la població en general.  
 
Conscients que el METODE D'EXPLOTACIÓ que s'utilitza per la investigació i 
l’extracció d'aquests hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica o "fracking", mètode 
enormement agressiu pel territori.  
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Conscients que la DESPESA D'AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és 
aquest un bé escàs i cada cop més preuat.  
 
Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜIFERS seria 
IRREVERSIBLE, amb compostos químics directament filtrats dels treballs d'exploració 
i explotació.  
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS 
SÍSMICS.  
 
Conscients de l’alteració PAISATGISTICA deguda a la proliferació deis pous 
d'extracció amb tola la infraestructura que suposa d'instal•lacions, emmagatzematge I 
tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori.  
 
Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la 
vegetació i la mateixa salut de les persones.  
 
Conscients que la toxicitat de l’ aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALlMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori.  
 
Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi 
natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts deis seus 
projectes de present i de futur.  
 
Conscients que aquesta activitat es desenvolupa de forma excloent i depredadora de 
les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA 
dels nuclis rurals un cop passada la fase d'extracció de gas.  
 
Conscients que les empreses que sol•liciten els permisos responen únicament a 
interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre 
país, i a l’especulació borsària a partir deis recursos energètics. .  
 
Conscients que el MODEL ENERGETIC en el que es fonamenta, basat en la 
continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la 
dependència deis hidrocarburs i és ei causant del canvi climàtic de crisis politico-
econòmiques.  
 
Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem esta més basat en la 
racionalització de l’ús d'energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència 
energètica, en l’ús intel•ligent deis recursos naturals i en una economia social i 
econòmica sostenible.  
 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió 
Europea promou per actuar a nivell local contra l'escalfarnent global, reduint les 
emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica,  
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Conscients que la programació d'aquestes explotacions es fa incomplint de forma 
flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant 
greuges comparatius amb activitats locals I menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d'extracció ha estat PROHIBIT a paises com Franca, 
Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran 
conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne 
les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica.  
 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase 
d'explotació, ja que s'han d'injectar els mateixos productes químics per portar-la a 
terme.  
 
Proposem que el ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, adopti els següents 
acords:  
 

1. Declarar Sant Fruitós de Bages: Zona/terme lliure de fractura hidràulica o 
"fracking".  

 
2. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació 

d'hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  
 

3. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats 
per fracking i instar-los a que siguin declarats lliure de fracking.  

 
4. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d'Empresa i 

Ocupació no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs 
.  

 
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya 

zona lliure de fracking.  
 

6. Instar al Govern d'Espanya a que, com han fet Franca o el Regne Unit, 
prohibeixi la utilització del fracking.  

 
7. Comunicar aquest acord a:  

 
- Govern d'Espanya.  
- Ministeri d'lndústria, Turisme i Comerç  
- Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  
- Govern de la Generalitat de Catalunya  
- Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  
- Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 

Catalunya  
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- Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  
- Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona  
- Consell Comarcal del Bages  
- Federació Espanyola de Municipis I Províncies  
- Federació Catalana de Municipis  
- Associació Catalana de Municipis  

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

6. Moció dels grups municipals CIU, Gent fent Poble i Imagina’t per donar 
suport a la via catalana cap a la independència del dia 11 de setembre de 
2013.  

 
El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma pacífica 
a Barcelona sota el lema 'Catalunya, nou estat d'Europa'. Va ser una clara constatació 
de les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la nostra nació, una realitat 
que es va amplificar, ràpidament, a tot el món, A partir d'aquesta demostració dels  
catalans i catalanes es va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels 
d’independència en un context internacional i també es van produir una sèrie 
d'esdeveniments a nivell intern que van desembocar en la convocatòria anticipada 
d’eleccions, El context parlamentari de la Catalunya del 2013 té el seu origen en 
aquella manifestació que va simbolitzar el malestar d'un poble oprimit sota un estat 
que ja no el representa.  
 
Ha passat un any des d'aquella manifestació i s'ha avançat clarament en el camí de la 
independència però s'ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que 
l'Assemblea Nacional Catalana amb la col•laboració d'Associació de Municipis per la 
Independència i per tant, dels ajuntaments catalans, al costat de moltes altres entitats, 
organitzen la Via Catalana cap a la Independència que travessarà el país de nord a 
sud, de La Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques catalanes 
milers de persones es donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i d'amistat. 
Serà una nova oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre poble i 
també per visualitzar que la causa està ben viva i que va creixent dia a dia.  
 
Es tracta d'un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya però la col.laboració dels consistoris és determinant per a 
garantir el seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a diferents indrets del 
país exigeix uns grans esforços de coordinació i també de planificació en la mobilitat i, 
per tant, és molt important el treball conjunt dels diferents cossos de seguretat.  
 
D'altra banda també s'ha de garantir un ambient festiu a partir dels elements de la 
nostra cultura popular i tradicional com per exemple gegants, capgrossos, grallers i 
d'altres arrelats a moltes poblacions catalanes.  
 
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents:  
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ACORDS  
 

1 Mostrar el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en la Via 
Catalana cap a la Independència que travessarà Catalunya el dia 11 de 
setembre de 2013 .  

2 Col.laborar en aquest esdeveniment, facilitat el pas pel municipi (si s'escau) 
amb  la implicació de la policia municipal.  

3 Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin adherir-se a 
I'organització  de la cadena humana de forma coordinada amb els 
promotors de l'acte.  

4 Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a 
nivell municipal.  

5 Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de cultura 
popular del municipi corn gegants, nans, grallers, castellers i altres de 
similars.  

6 Comunicar aquest acord a l' Associació de Municipis per la Independència 
(C/ Ciutat, 1/08500 VIC).  

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER ONZE VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 
5 CIU, 2 IMAGINA’T ), DOS EN CONTRA ( 2 PSC ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ). 
 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
7. Aprovació definitiva de la modificació del ROM. 

 
Primer. Per acord adoptat pel Ple en sessió celebrada el 8 de maig de 2013 es va 
aprovar inicialment la modificació de l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal amb 
el següent redactat: 
 
«Art. 24.- Les actes de les sessions 
 
1.- Serà funció del/de la secretari/ària la d'aixecar acta de cada sessió del Ple 
Municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions 
produïdes, una referència succinta a les posicions dels Grups Municipals sobre els 
mateixos, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. 
També caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels/per les 
regidors/es o Grups quan el sentit del seu vot i les altres que s'esmenten a aquest 
Reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament la constància en 
acta. Alternativament, les intervencions i posicionaments dels membres de la 
Corporació i grups municipals es podran transcriure literalment mitjançant l’ús de 
sistemes tècnics de gravació i reproducció adequats. 
 
2.- Aquesta transcripció literal es podrà fer en paper o bé en una altra classe de suport 
que garanteixi de forma clara l’autenticitat, la integritat i la conservació en el temps 
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d’aquestes intervencions i posicionaments. En tot cas i amb independència de quina 
sigui aquesta classe de suport, aquest formarà part de l’acta i, a aquests efectes, la 
persona responsable del lloc de secretaria donarà fe del seu contingut transcrit. 
Excepcionalment, en els supòsits de mancances puntuals de la transcripció en el 
suport referit, aquesta es considerarà vàlida sempre que reculli l’essència de les 
intervencions i posicionaments assenyalats. Es faran totes aquelles còpies del suport 
que calgui per a garantir la conservació referida i donar compliment a l’establert en el 
punt 4 de l’article present, si bé quan el suport no sigui en paper: a) no serà obligatori 
que aquest consti en el tauler d’anuncis, sent suficient fer-hi constar llavors una 
explicació breu de com s’hi podrà accedir públicament; b) una d’aquestes còpies es 
trobarà a disposició de qui hi vulgui accedir en l’oficina d’atenció al ciutadà, sempre 
que l’Ajuntament, d’acord amb els mitjans i els recursos de què disposi, no pugui 
ubicar aquesta còpia a efectes d’accés, consulta o descàrrega en la seva pàgina web 
o en la seva seu electrònica, tenint present la normativa que hi sigui aplicable en tots 
aquests casos; c) els membres corporatius tindran accés a una còpia del suport no 
escrit que, a més de complir els requisits especificats en aquest punt 2, sigui dels més 
econòmics per a l’Ajuntament, i permeti amb facilitat i comoditat el seu accés, 
descàrrega o consulta; d) aquest accés dels membres corporatius serà previ a 
l’aprovació de l’acta de la sessió plenària corresponent d’acord amb el que disposa la 
legislació de règim local .  
 
3.- També serà responsabilitat del/de la secretari/ària la custòdia de les actes, l'emissió 
i traducción dels acords i l'elaboració del llibre d'actes. 
 
4.- Les actes de Ple Municipal seran públiques a tots els efectes, i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.» 
 
Segon. Segons s’estableix al referit acord se sotmet a informació pública durant un 
termini de 30 dies, procedint a la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 22 de maig de 2013. 
 
Tercer. En data 20 de juny de 2013 (amb registre d’entrada núm. 2013/2592) es 
presenta escrit d’esmena per part del grup municipal de Convergència i Unió (CIU) que 
inclou una proposta de redacció a consensuar amb la resta de grups municipals en 
seu de convocatòria de la Junta de Portaveus en els següents termes: 
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Per l’estudi d’aquesta qüestió en l’exercici de les funcions assignades a la Junta de 
Portaveus com a òrgan que agrupa tots els portaveus dels grups municipals conforme 
s’estableix a l’article 64 del Reglament Orgànic Municipal 
 
 
Atès el que disposen els articles 22.2 d) , 47, 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i concordants, i article 178  del Decret 
Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals , l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la modificació de l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal, 
aprovada pel ple en sessió de 8 de maig de 2013, incorporant les esmenes acordades 
a la Junta de Portaveus del dia 4 d juliol de 2013 , amb el següent redactat :  
 
«Art. 24.- Les actes de les sessions 
 
1.- Serà funció del/de la secretari/ària la d'aixecar acta de cada sessió del Ple 
Municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions 
produïdes, una referència succinta a les posicions dels Grups Municipals sobre els 
mateixos, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. En tot 
cas, les intervencions i posicionaments dels membres de la Corporació i grups 
municipals constaran literalment mitjançant l’ús de sistemes tècnics de gravació i 
reproducció adequats. La part de l’acta en paper inclourà en el seu inici un índex amb 
els punts tractats a l’ordre del dia, indicant la pàgina corresponent a la qual són 
transcrits. Al costat del número de pàgina s’inclourà el minut exacte de la gravació on 
sigui tractat i debatut cada punt de l’ordre del dia, per tal de facilitar la seva consulta. 
 
2.- Aquesta transcripció literal es podrà fer en paper o bé en una altra classe de suport 
que garanteixi de forma clara l’autenticitat, la integritat i la conservació en el temps 
d’aquestes intervencions i posicionaments. En tot cas i amb independència de quina 
sigui aquesta classe de suport (en paper i/o digital), aquest formarà part de l’acta i, a 
aquests efectes, la persona responsable del lloc de secretaria donarà fe del seu 
contingut transcrit. Excepcionalment, en els supòsits de mancances puntuals de la 
transcripció en el suport referit, aquesta es considerarà vàlida sempre que reculli 
l’essència de les intervencions i posicionaments assenyalats. Es faran totes aquelles 
còpies del suport que calgui per a garantir la conservació referida i donar compliment a 
l’establert en el punt 4 de l’article present, si bé quan el suport no sigui en paper: a) no 
serà obligatori que aquest consti en el tauler d’anuncis, sent suficient fer-hi constar 
llavors una explicació breu de com s’hi podrà accedir públicament; b) una d’aquestes 
còpies es trobarà a disposició de qui hi vulgui accedir en l’oficina d’atenció al ciutadà, 
sempre que l’Ajuntament, d’acord amb els mitjans i els recursos de què disposi, no 
pugui ubicar aquesta còpia a efectes d’accés, consulta o descàrrega en la seva pàgina 
web o en la seva seu electrònica, tenint present la normativa que hi sigui aplicable en 
tots aquests casos; c) els membres corporatius tindran accés a una còpia del suport no 
escrit que, a més de complir els requisits especificats en aquest punt 2, sigui dels més 
econòmics per a l’Ajuntament, i permeti amb facilitat i comoditat el seu accés, 
descàrrega o consulta; d) aquest accés dels membres corporatius serà previ a 
l’aprovació de l’acta de la sessió plenària corresponent d’acord amb el que disposa la 
legislació de règim local .  
 
3.- També serà responsabilitat del/de la secretari/ària la custòdia de les actes, l'emissió 
i traducción dels acords i l'elaboració del llibre d'actes. 
 
4.- Les actes de Ple Municipal seran públiques a tots els efectes, i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. A la part escrita de 
l’acta, hi constarà la forma d’accedir a la part digital. La publicació es mantindrà per a 
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les dotze darreres actes a la web municipal i per a les dues darreres al tauler 
d’edictes.» 
 
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre de la modificació aprovada al BOP, al 
tauler d’anuncis i a la web municipal.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord al grup municipal CIU, a la Direcció General de 
l’Administració Local i a la Subdelegació del Govern.  
 
Quart.- Declarar que :  
 

- 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. 

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

8. Aprovació inicial del reglament de funcionament intern del butlletí 
d’informació municipal. 

 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de ple de 10 d’abril 
de 2013 va aprovar inicialment el Reglament de Participació dels grups municipals als 
mitjans de comunicació locals, el qual ha estat aprovat definitivament al no haver-se 
presentat al.legacions ni reclamacions durant el període d’exposició pública al BOP de 
30 d’abril de 2013, tauler d’edictes i web municipal.  
 
Segon. Atès que en l’acta de la Comisió d’estudi prèvia, celebrada el 15 de març de 
2013,  es va debatre també el Reglament de funcionament intern del butlletí 
d’informació municipal, el qual no fou aprovat en la sessió de ple de 10 d’abril de 2013.    
 
Tercer. Atès que cal completar la tramitació de l’expedient.  
 
Quart. Vist el projecte de Reglament de funcionament intern del butlletí d’informació 
municipal.       
 
Cinquè. Vistos els articles 49 i 70.2 de la LBRL;  178 del TRLMRL; i articles 58 a 66 del 
ROAS, que contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments 
locals. 
 
Vistos els articles 52.2.d) i 98.d) que estableixen que l’aprovació dels reglaments i 
ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació. 
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Sisè. Vist l’informe del Secretari de data 30 de gener de 2013.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar inicialment el text del Reglament de funcionament intern del butlletí 
d’informació municipal,  segons el text que s’adjunta com a document annex. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el text de Reglament, a informació 
pública per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els 
interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el Reglament 
restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord de manera 
expressa i es procedirà directament a la seva publicació 
 
 
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. 
- En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’acord aprovarà una 
disposició administrativa general, que 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.” 

 
 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ 
MUNICIPAL  

 
PREÀMBUL  
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha editat en diverses etapes diferents butlletins 
d'informació municipal. Actualment la publicació té les següents característiques:  
Nom de la publicació: .......................................................................... butlletí municipal  
Número de Dipòsit Legal: ....................................................................... B-16334-2012  
Tirada: ...... 1.500 exemplars mensuals, podent determinar augmentar-la o disminuir-la.  
Responsable: ......................................... la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament.  
Idiomes en què s'edita:......................................................................................... català.  
 
CAPÍTOL 1  
De l’objecte i contingut del butlletí:  
Art.1.- Objecte del present reglament  
El present reglament té per objecte la regulació del sistema de gestió intern per l’edició 
i publicació del butlletí d’informació per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
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Art. 2. Funcionalitat i abast del contingut del butlletí  
El butlletí municipal es configura com una eina per difondre informació municipal 
respecte a l’activitat i la gestió municipal i amb aquest objecte s’inclouen exclusivament 
aquelles notícies d’interès per al municipi i els seus habitants respecte a actuacions 
portades a terme des de l’Ajuntament a partir de la seva actuació corporativa en seu 
de les Comissions Informatives Municipals i els diversos òrgans de govern de la 
corporació.  
Aquest butlletí neix amb l’objectiu de servir a l’interès col·lectiu dels ciutadans de Sant 
Fruitós de Bages en la vesant de canal de comunicació per posar a la seva disposició 
informació sobre l’activitat i la gestió municipal, sense que en cap cas es tracti d’una 
plataforma de cap grup o partit polític. La publicació d’articles d’opinió per part dels 
membres de la corporació i/o dels grups municipals farà referència a exclusivament a 
l’actuació corporativa segons es defineix al paràgraf anterior.  
S’inclourà informació d’aquelles entitats que realitzin activitats d’interès local, sempre 
en la mesura i possibilitats que el format de la publicació ho permeti i en la forma que 
l’òrgan encarregat de la seva edició ho consideri adient.  
No es permet la publicació de publicitat com a contingut del butlletí.  
Art. 3.- Característiques de la publicació.  
El butlletí es redactarà en català.  
La publicació del butlletí serà mensual ( es realitzarà amb efectes del primer dia hàbil 
de cada mes ) , excepte que per part de la regidoria responsable de Comunicació, 
prèvia consulta amb la Comissió de seguiment i posterior acord de la Junta de Govern 
Local, es decideixi la publicació de números extraordinaris i/o monogràfics en el 
supòsit que concorrin notícies d’especial rellevància i afectació respecte al municipi 
que per les seves característiques no puguin ser incloses en la publicació ordinària.  
El format de la publicació serà en paper en suport DIN-4 en una foli a dues cares.  
L’encapçalament de la publicació s’incorporarà a la primera pàgina amb el següent 
format :  

 
La distribució d’espais, ordre i extensió dels articles correspondrà decidir-la a la 
regidoria responsable de Comunicació, prèvia consulta a la Comissió de seguiment.  
A la pàgina frontal del butlletí es reserva un espai específic a la part inferior esquerra 
per incorporar les dades d’edició, identificació de registre legal i dades de contacte.  
Respecte a les informacions dels grups municipals es reserva un espai aproximat del 
10% en el revers de la publicació corresponent a un espai longitudinal per a cada grup 
municipal, amb una previsió de repartiment igual per a cada un dels grups municipals 
(la variació del nombre de grups municipals farà variar l’espai corresponent per a cada 
grup). La superació dels límits d’espai i nombre de caràcters encabits i la modificació 
de les condicions de publicació (especialment pel que respecta a format i dimensions 
de lletra) comportarà la no inclusió en la publicació. L’espai reservat serà d’ús exclusiu 

Mes/any . Núm. 
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per part dels grups municipals, d’acord amb el model tipus que s’annexa al present 
Reglament. 
La no utilització de l’espai per part d’un grup municipal, comportarà la seva pèrdua per 
aquell mes, i l’espai alliberat quedarà incorporat a la informació general del butlletí, no 
podent-se repartit entre els altres grups que sí emetin els seus escrits.  
Art. 4.- Incorporació d’informació dels grups municipals  
Respectant l’objectiu principal d’aquesta publicació com a eina informativa respecte a 
l’activitat municipal, l'Ajuntament com a editor, cedeix un espai a cada número per a la 
incorporació d’informació a partits polítics o agrupacions d'electors amb representació 
municipal. Es realitzarà l'entrega de les informacions a publicar per mitjans telemàtics, 
utilitzant per aquest fi arxius del tipus Word o altres processadors de textos 
estàndards. No s'admetran formats del tipus PDF, per les dificultats existents a l'hora 
de fer la seva conversió a les tipografies utilitzades per l'edició del butlletí.  
La informació dels grups municipals es lliurarà per mitjans telemàtics 10 dies abans de 
la publicació del butlletí ( primer dia hàbil de cada mes ) i serà subscrita pel portaveu 
del grup municipal.  
Aquesta informació haurà de respectar els espais i formats establerts.  
La informació dels grups municipals haurà de fer referència a l’activitat municipal 
concretada en les decisions adoptades en exercici de les funcions corresponents com 
a grups municipals respectant en la seva actuació el que es preveu al Reglament 
Orgànic Municipal i en la normativa locals de directa aplicació, i en tot cas, el principi 
de bona fe, havent d’observar-se la deguda cortesia i respectar les normes de 
funcionament pròpies dels òrgans de govern.  
CAPÍTOL 2  
De la publicació  
Art. 5.- Recepció i publicació de la informació 
La informació que presentin els grups municipals dins del termini fixat a l’article 
anterior es publicarà en el butlletí mensual.  
Si la informació rebuda excedeix de l’espai destinat, la regidoria responsable de l’àrea 
de comunicació ho comunicarà al grup municipal que correspongui, que haurà 
d’ajustar el seu text en el termini de 24 hores, transcorregut el qual sense haver-ho 
realitzat, perdrà el dret a la seva publicació.  
Art. 6.- Incorporació d’elements gràfics  
La informació presentada no podrà presentar-se amb fotografies o dibuixos, ja que 
l’espai per a la seva inclusió no assegura la seva intel·ligibilitat.  
La informació dels grups municipals que es publicarà anirà identificada amb el seu 
logo, segons model tipus que s’annexa al present Reglament, sempre que l’espai 
permeti la seva intel·ligibilitat. 
Art. 7.- Signatura d’informacions dels grups municipals  
Tota la informació tramesa pels grups municipals per a la seva publicació haurà d’anar 
signada pel portaveu del grup municipal, que serà responsable del seu contingut. 
Totes les informacions que no compleixin aquest requisit, no seran publicades.  
CAPÍTOL 3  
De la distribució del butlletí  
Art.8.- Punts de distribució  
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Els exemplars del butlletí es distribuiran a les dependències municipals i edificis d’ús 
públic, en comerços, establiments i altres punts habituals, i a les cartelleres 
d’informació municipal, així com també es podrà realitzar el porta a porta en aquells 
nuclis residencials o industrials on el comerç sigui inexistent.  
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

9. Modificació de la Relació de llocs de treball, quant a la fitxa descriptiva 
del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Econòmica. 

 
Primer. Atès que el Ple en sessió celebrada el 9-01-2008 va aprovar la modificació de 
la Relació de Llocs de Treball, en relació al següent: creació del lloc de treball de 
Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Econòmica i de Tresoreria de l’Àrea de Serveis econòmics. 
Grup A2, CD = 22, CE = 427,02€*. Forma de provisió: concurs oposició. Funcions: 
Fitxa proposta. 
 
* Fins que es realitzi la valoració d’aquest lloc, s’estableixen de forma provisional les 
retribucions complementaries assignades a altres tècnics. Import corresponent al 
2008. 
 
Segon. Atès el que estableix el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, per el que 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’ Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, on en el seu article 5 estableix quines son les funcions de 
Tresoreria. 
 
Tercer. Atès que la fitxa proposa descriptiva del lloc de treball de Tècnic/a Gestió – 
Tresorer/a només inclou el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, 
ometent part de les seves funcions que per mandat legal estableix l’article 5 del RD 
1174/1987. 
 
Quart. Considerant que aquest instrument tècnic de gestió de personal ha de ser una 
eina dinàmica, que es vagi adaptant a les necessitats que puguin sorgir dins de 
l’organització municipal i, per tant, susceptible de modificació, seguint criteris objectius 
i motivats, perquè constitueixi un instrument vàlid i eficaç. 
Quart. Atès el que disposa el Capítol I d’ordenació de l’activitat professional de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art. 69 i art. 72 a 74). 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, quant a la fitxa 
descriptiva del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na de Gestió Econòmica, d’acord amb 
l’article 5.3 Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, per el que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’ Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 
on es detalla i s’especifica en que consisteix la prefectura dels Serveis recaptatoris.  
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Segon. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Tercer. Declarar que: 

- 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. 

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

10. Reconeixement de compatibilitat per a l’ exercici d’advocada i accés al 
Torn d’Ofici del Col·legi d’Advocats de Manresa de la Sra. Carme Vega, 
Agent ocupació i desenvolupament local.  

 
Primer. Atès que la Sra. Carme Vega ha presentat en data 24-05-13 (RE 2013/2251) 
poder inscriure’s a les llistes del Torn d’ Ofici del Col·legi d’ Advocats de Manresa; i en 
data 21-06-13 (RE 2013/2624) ha presentat sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici 
de l’activitat privada d’advocada. 
 
Segon.  Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 

- Llei 53/1984 , de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del Personal de les 
Administracions Públiques.  

- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei 
de l’ Administració de la Generalitat 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, articles. 

- Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
- Reglament del Torn d’ofici i assistència al detingut en l’àmbit del Col·legi d’ 

Advocats de Manresa. 
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, article 22.2.q). 

 
Tercer. Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determina que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocada a 
la Sra. Carme Vega Noheda amb D.N.I. 39356789V, que ocupa el lloc de treball 
d’Agent d’Ocupació i  Desenvolupament Local, amb les següents limitacions: 
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- No podrà exercir d’advocat dins del terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 

- No podrà representar ni defensar a persones físiques o jurídiques amb les 
quals pugui tenir relació com AODL de l’Ajuntament. 

- No podrà representar ni defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o 
clients que seguin part en algun procediment administratiu o jurisdiccional 
en que sigui part l’ Ajuntament. 

- No podrà representar ni defensar clients que actualment estiguin 
empadronats al municipi de Sant Fruitós de Bages, ni els que haguessin 
estat empadronats amb anterioritat, ni persones jurídiques o físiques que 
tinguin interessos en el terme municipal. 

- No podrà representar ni defensar clients que tinguin propietats i/o activitats 
empresarials dins el municipi de Sant Fruitós de Bages. 

- No podrà representar  ni  defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra els càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, tant dels actuals com dels anteriors. 

- No podrà representar ni defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra qualsevol del personal que presti serveis o hagi 
prestat serveis en aquesta Corporació. 

- No podrà representar ni defensa clients que hagin prestat serveis amb 
anterioritat, ni que prestin serveis a l’actualitat com empresa 
subcontractada/externa per aquesta Corporació; així com les empreses que 
vulguin participar en algun procediment de concurs públic i licitacions.  

- No podrà veure’s afectat el seu horari ordinari de treball que desenvolupa 
en aquesta Corporació.  

- No podrà representar ni defensar clients que un cop acceptada la 
representació de la Sra. Carme Vega compleixen algun dels supòsits 
anteriors.  

 
Segon. Autoritzar a la Sra. Carme Vega per accedir al Torn d’ Ofici en l’àmbit del 
Servei de defensa d’ofici i assistència al detingut del Col·legi d’ Advocats de Manresa, 
amb les següents limitacions: 
 

- Haurà de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans i al seu Cap directe, 
amb una antelació mínima de dos dies l’absència que es pugui produir a 
aquests efectes, havent d’aprovar-ho aquests, i sempre que el servei no es 
vegi afectat. 

- Aquestes absències seran compensades amb dies de vacances, 
d’assumptes personals o compensació d’hores; si no es possible per 
esgotament d’aquests seran compensades amb hores de treball efectives a 
la Corporació durant el mateix mes de l’absència. 

 
Tercer. La Sra. Vega està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
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declarada i de l’autorització d’accés al Torn d’Ofici en l’àmbit del Col·legi D’advocats 
de Manresa. 
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

11. Reconeixement de l’exercici com a advocat i com a administrador únic 
d’una societat professional al Secretari municipal, Sr. Josep González 
Ballesteros.  

 
A l’inici d’aquest punt, s’absenta el Secretari, Sr. Josep González Ballesteros,  i 
s’incorpora el vicesecretari, Sr. Santiago González Castellanos.  
 
Primer. Atès que en data 18-04-2013 el Secretari de la Corporació va sol·licitar (RE 
2013/1721) la compatibilitat per a l’exercici de les seves funcions de Secretari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós amb l’exercici de les activitats privades d’advocat i 
d’administrador únic de la societat “El Dret de la Terra, SLP”. 
 
A la vista de la sol·licitud es va sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de 
Barcelona consistent en l’ emissió d’un informe jurídic sobre la sol·licitud presentada. 
 
Segon. En data 18-06-2013 es va notificar al sol·licitant el Decret de l’Alcalde número 
108 de data 14-06-2013 por el que es resolia prorrogar el termini d’un mes per a la 
resolució de compatibilitat sol·licitada per el Secretari de la Corporació. Aquesta 
resolució es realitza en virtut de l’ establert a l’article 42.6 de la Llei  30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (si bé per error es va citar l’article 49 de l’ esmentada norma). 
 
Tercer. En data  19-06-2013 s’incorpora a l’expedient el dictamen de data 14-06-2013, 
subscrit per l’assistència dels serveis jurídics locals de la Diputació de Barcelona (Ref. 
Exp: Sol. 114-I/13 ), anomenat Informe relatiu a la sol·licitud de compatibilitat del 
Secretari per a l’exercici de l’activitat privada d’advocat i d’administrador únic d’una 
societat. 
 
Quart. Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 

- Llei 53/1984 , de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del Personal de les 
Administracions Públiques, articles: 1.c),  1.3, 11.1, 12, 13, 14, 16.4, 19. 
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- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei 
de l’ Administració de la Generalitat, article: 1.2.d), 11. 

- Llei  30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, article 110.1. 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, articles: 321 a 344. 

- Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposició 
final tercera. 

 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
article: 50.9. 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, article 22.2.q). 
 
Quart. A la vista de l’establert en les disposicions legals esmentades i del contingut de 
l’informe emès per la Diputació de Barcelona, es proposa que per l’òrgan competent 
s’adopti els següents acords. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Reconèixer, el Sr. Josep González Ballesteros amb DNI 39342977M, la 
compatibilitat per a realitzar una segona activitat privada d’advocat i d’administrador 
únic de la societat “El Dret de la Terra, SLP”,  amb les següents limitacions, atenent al 
lloc de treball que desenvolupa l’interessat: 
 

- No podrà exercir d’advocat dins del terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages. 

- No podrà representar ni defensar a persones físiques o jurídiques amb les 
quals pugui tenir relació com a Secretari de l’Ajuntament. 

- No podrà representar ni defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o 
clients que seguin part en algun procediment administratiu o jurisdiccional 
en que sigui part l’ Ajuntament. 

- No podrà representar ni defensar clients que actualment estiguin 
empadronats al municipi de Sant Fruitós de Bages, ni els que haguessin 
estat empadronats amb anterioritat, ni persones jurídiques o físiques que 
tinguin interessos en el terme municipal. 

- No podrà representar ni defensar clients que tinguin propietats i/o activitats 
empresarials dins el municipi de Sant Fruitós de Bages. 

- No podrà representar  ni  defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra els càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, tant dels actuals com dels anteriors. 

- No podrà representar ni defensar clients que formulin algun tipus de 
reclamació/demanda contra qualsevol del personal que presti serveis o hagi 
prestat serveis en aquesta Corporació. 
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- No podrà representar ni defensa clients que hagin prestat serveis amb 
anterioritat, ni que prestin serveis a l’actualitat com empresa 
subcontractada/externa per aquesta Corporació; així com les empreses que 
vulguin participar en algun procediment de concurs públic i licitacions.  

- No podrà portar casos ni projectes, de cap índole, que afectin l’àmbit 
territorial de la comarca del Bages. 

- No podrà veure’s afectat el seu horari ordinari de treball que desenvolupa 
en aquesta Corporació, així com l’ horari extraordinari que desenvolupa 
com a Secretari de la Corporació (assistència al Ple, Junta de Govern Local 
i altres tipus de reunions i/o actes en que sigui requerida la seva presencia).  

- No podrà representar ni defensar clients que un cop acceptada la 
representació del Sr. Josep González Ballesteros compleixen algun dels 
supòsits anteriors.  

 
Segon. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

- L’ incompliment d’alguna de les causes detallades en el punt 1. 
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’ estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 

persona conegui per raó del seu càrrec. 
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral 

que desenvolupa per raó del seu càrrec. 
 
Tercer. El Sr. González Ballesteros està obligat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada. 
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
Un cop realitzada la votació d’aquest punt, s’absenta el vicesecretari, Sr. 
Santiago González Castellanos, i es reincorpora a la sessió el secretari, Sr. 
Josep González Ballesteros.  
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12. Aprovació definitiva de l’ordenança del preu públic de la llar d’infants 
municipals curs 2013-2014. 

 
Primer. El ple de l’ajuntament en sessió de 8 de maig de 2013, va aprovar 
provisionalment la modificació de l’ordenança del preu públic per la prestació del servei 
de llar d’infants, curs 2013-2014, el qual ha estat sotmès a informació pública al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, del dia 16.5.13 al 17.6.13, a la web municipal i al BOP de 
28.5.13. 
 
Segon. Durant el període d’informació pública, s’han presentat les següents 
al.legacions :  
 

- En data 10.6.13 ( RE 2455 ), la Sra. Eva Fàbregas Galobart, en representació 
de la l’AMPA llar d’infants "Les Oliveres" , presenta instància contra l’augment 
del preu de la  quota.  

- En data 27.6.13 ( RE 2013-E-RC-2667 ), la Sra. Mercè Casals Martínez, com a 
portaveu del grup municipal CIU, presetna instància per tal de “a) Mantenir el 
preu actual del curs 2012-2013 per tal que el màxim de famílies puguin 
matricular els seus fills a la llar d’infants atès la situació actual de crisi 
econòmica”; i “b) Assumir per part de l’Ajuntament el dèficit de 22.000,00 € 
anuals derivats de l’aplicació del nou preu públic aprovat en el ple del mes de 
maig de 2013”. 

 
Tercer. Vist l’informe de l’Interventor municipal, d’1 de juliol de 2013. 
 
Quart. Les dues al.legacions presentades estan en la línia de no demanar a 
l’Ajuntament un nou increment de les tarifes sense afectar la legalitat de l’acte. Es 
plantegen, per tant, com a meres alternatives polítiques a la proposta del govern 
municipal. Aquest considera que el finançament d’aquest servei ha de ser una 
responsabilitat a tres bandes, acostant-se a percentatges iguals, entre la Generalitat, 
l’Ajuntament i els pares. Amb el decrement continuat, d’aquest dos darrers anys, de la 
subvenció aportada per infant i curs per part de la Generalitat, i desconeixent el futur 
d’aquesta aportació al servei de les llars de titularitat municipal, fa que el finançament 
d’aquest servei es vegi greument afectat. Amb tot, l’equip de govern entén que cal, en 
aquests moments i en aquesta situació, una co-responsabilitat entre l’ajuntament i els 
pares per mantenir el servei de la llar d’infants per al curs 2013-2014. Entén també que 
el servei té una transcendència social important i es torba plenament realitzat aportant 
un gran esforç de finançament municipal, malgrat aquest correspon al nivell de 
finançament no obligatori.  
 
Cinquè. Atesa la normativa al respecta, establerta a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i al Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals. 
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Sisè. Atès que l’aprovació de preus públics correspon al ple de la  corporació, tal come 
estableix l’article 47 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar les al.legacions i aprovar definitivament la modificació de 
l’ordenança de preu públic per la prestació del servei de llar d’infants, curs 2013-2014, 
que s’adjunta com annex.  
 
Segon.- Publicar el present acord i el text íntegre de la modificació esmentada al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la web municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones que haguessin presentat al.legaciosn 
durant el període d’informació pública.  
 
Quart.- Declarar que :  
 

- 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. 

 
 
ANNEX. ORDENANÇA NÚM. 38, REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER 
PRESTACIÓ SERVEI LLAR D’INFANTS DE 0 A 3 ANYS. 

 
Article 1. Fonament legal. 
 
En ús de les facultats articulades pels 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat 
amb el que disposen els articles 41 a 48  i fent ús de la facultat que confereix l’article 
117 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons redactat de la Llei 25/1998, de 13 de juny, aquest Ajuntament acorda 
l’establiment del preus públics  per la prestació de serveis en els centres docents de 
titularitat municipal (Llar d’infants 0 a 3 anys). Continguts en la present Ordenança. 
 
L’establiment, fixació, gestió i cobrament del preus públics es regeixen pel Capítol IV 
del Títol Primer de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, i d’altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament per la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, de Règim Local a Catalunya, i en allò que no preveuen en 
aquesta ordenança són d’aplicació les previsions de l’Ordenança General reguladora 
de preus públics núm. 13 aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3 de novembre de 1997, 
B.O.P. núm. 263, de 1 de novembre de 1996. 
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 Article 2. Fet imposable  
 
El fet imposable del preu públic el constitueix l’activitat desenvolupada en motiu de la 
prestació del servei de llar d’infants 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal. 
 
L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula, 
independentment de la prestació del servei, si la manca d’aquest resulta atribuïble al 
sol·licitant. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
que es refereix l’article 33 de la Llei General tributaria, que sol·licitin, provoquin o en 
interès dels quals sigui l’activitat definida en la present ordenança. 
 
Article 4. Responsables 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.3 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i  
entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei 
General Tributària. 
 
Igualment i en particular, les quotes liquidades pels serveis que abasta l’ordenança 
recauran sobre els pares, els tutors o els propis alumnes beneficiaris quan aquests 
hagin assolit l’estat legal d’emancipació. 
 
La responsabilitat s’exigirà en tot cas els termes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Exempcions i bonificacions subjectives 
 
Les quotes i tarifes de la present ordenança podran reduir-se d’acord amb la capacitat 
econòmica de les persones que hagin de satisfer-les, mitjançant resolució favorable de 
la Comissió de Govern de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de la persona interessada, 
acompanyada de documentació necessària i de l’informe dels serveis socials 
municipals. 
 
Article 6. Quota tributaria 
 
La quota tributària serà el resultat de l’aplicació de les tarifes especificades, per a 
cadascun dels serveis, a l’article 7è i demés continguts de la present ordenança. 
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Article 7. Tarifes 
 
1. S’estableixen les tarifes següents amb les especificacions que consten als apartats 

posteriors d’aquest article: 
 

Epígraf Concepte Tarifes 

1 Matrícula 60 

2 Mensualitat ordinària alumne cursos P1 o P2 170 

3 Mensualitat ordinària alumne curs P0 185 

4 Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan un altre germà ja 
sigui alumne del centre (aplicable al segon matriculat) 145 

5 Mensualitat alumne curs P0 quan un altre germà ja sigui 
alumne del centre (aplicable al segon matriculat) 157 

6 Mensualitat alumne P1 o P2 de familia 
nombrosa/monoparental 145 

7 Mensualitat alumnes P0 de família nombrosa o monoparental 157 

8 Mensualitat alumne cursos P1 o P2 quan dos germans o més 
ja siguin alumnes del centre (aplicables al tercer i següents 
matriculats) 128 

9 Mensualitat alumnes curs P0 quan dos germans o més ja 
siguin alumnes del centre (aplicable al tercer i següents 
matriculats) 138 

10 Mensualitat alumnes cursos P1 o P2 en situació de dificultat 
econòmica familiar 127 

11 Mensualitat alumnes curs P0 amb dos germans o mes en 
situació de dificultat econòmica familiar 139 

12 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, a 
la tarda, de 18 a 19 hores, per mes 42 

13 Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, al 
matí, de 8 a 9 hores, per mes 42 

14 Ampliació d'horari esporàdica, per cada hora d'ampliació 5 

15 Material curs P0 45 

16 Material curs P1 51 

17 Material curs P2 69 

 
2. Per famílies nombroses i/o monoparentals, s’entendran aquelles que reuneixin en 
cada moment les condicions exigides per la legislació corresponent de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
3. Per família, a tots els efectes, es considerarà el mateix concepte que s’apliqui al 
reconeixement de les condicions de família nombrosa i/o monoparental. 
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4. Les situacions familiars de dificultat econòmica familiar  a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest article venen determinades per referència a l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya, establert per la Generalitat de Catalunya. 
 
5. A efectes de determinar si una família es troba en situació familiar de dificultat 
econòmica, s’aplicaran les regles següents:  
 
Primera. La situació econòmica familiar es quantificarà aplicant els criteris seguits pels 
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, tindran la consideració 
d’ingressos computables dins de la situació els procedents del treball per compta 
aliena o pròpia, les pensions, subsidis i prestacions socials, les rendes de capital i de 
la propietat i els ingressos percebuts per menors. 
 
Segona. Es trobaran en situació de dificultat econòmica familiar  aquelles famílies, la 
renda agregada de les quals, calculada segona la regla primera, sigui igual o inferior al 
resultat d’aplicar aquesta fórmula: 
 
SEF = 1,3 x IRSC  x (0,5 x A + 0,3 x M) 
On: 

- SEF és la situació és la situació econòmica familiar. 
- IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la 

Generalitat de Catalunya. 
- A és el número d’adults membres de la família. 
- M és el número de menors membres de la família. “ 

 
7.1.-  Formalització de la inscripció 
 
La formalització de la inscripció per a l’assistència és realitza amb l’antelació 
necessària durant el període fixat per la Generalitat de Catalunya per a cada curs 
escolar (el curs escolar de la Llar d’Infants Municipal s’inicia l’1 de setembre de cada 
any i acaba el 31de juliol de l’any següent). 
 
Un cop confirmada la formalització de la inscripció i per tal que aquesta sigui efectiva 
serà requisit necessari el pagament  de l’import de la matrícula. 
 
Aquest pagament es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària.  
 
Si amb anterioritat a la data 1 de setembre es fes renúncia a la inscripció efectuada, 
l’interessat tindrà dret al retorn de la quota , que es farà efectiu dins del mes de 
setembre  
 
 
7.1.2.- Baixes 
 
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent al de la data de recepció 
de la seva comunicació. 
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Article 8 Acreditació, declaració i recaptació 
 
Les tarifes exigibles regulades en aquesta ordenança poden liquidar-se durant el 
període voluntari de dos mesos a partir de les seves dates d’emissió, i mitjançant 
domiciliació bancària, cosa que, alhora, serà requisit indispensable per a l’assistència 
de l’alumne al centre docent. 
 
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne que 
tingui pendents els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors. 
 
Només excepcionalment i d’acord amb els casos especials regulats a la present 
ordenança podran practicar-se altres formes de liquidacions i autoliquidacions. 
 
Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s’exigiran en via de 
constrenyiment. 
 
En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb la Llei 39/1988 Reguladora de les 
Hisendes Locals i demés disposicions d’aplicació. 
 
Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres parts de la quota, 
trimestralment.  
 
Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les mensualitats, s’aplicarà 
aquell que presenti una tarifa menor.  
 
El reconeixement de la situació de dificultat econòmica familiar produirà efectes des 
del mes natural següent a aquell en que se sol·liciti, es mantindrà mentre ho facin les 
circumstàncies que l’atribueixen, i haurà de ser verificada de nou, en tot cas, a l’inici de 
cada curs escolar. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la 
Llei. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 9 de maig de 2013, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CINC EN CONTRA ( 5 CIU ) I CAP ABSTENCIÓ ( 0 ). 
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13. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 per 
la prestació de servei de cementiri municipal (epígraf columbaris). 

 
Antecedents 
 
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2.013 es va adquirir 
mitjançant contracte de subministrament i muntatge 16 columbaris pel cementiri 
municipal, amb un cost de 6.388,80 € IVA inclòs. 
 
Segon. Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2.013 es va acordar la 
disponibilitat dels columbaris per al seu ús de conformitat amb el règim establert al 
Reglament del cementiri municipal. 
 
Tercer. Abans de la posada a disposició dels usuaris cal determinar l’import de la taxa 
per la prestació del servei dels columbaris, constituent el fet imposable de la mateixa la 
concessió temporal del dret funerari sobre els columbaris i si s’escau preveure el seu 
règim de lloguer, així com la seva conservació 
 
Cal, doncs, determinar les tarifes de les taxes corresponents a aquest servei 
municipal, que comporta la tramitació del corresponent expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la prestació de serveis de cementiris 
municipal. 
 
Al mateix temps, es procedirà a introduir algunes modificacions en l’articulat de 
l’ordenança aprovada per aquest Ajuntament sobre el model tipus de la Diputació de 
Barcelona al qual es va adherir en el seu dia aquest Ajuntament i que afecta als 
articles setè i vuitè.  
 
Consideracions de dret 
 
Primer. Les entitats locals poden aprovar ordenança fiscals i modificar els elements 
necessaris  per a la determinació de les quotes tributàries, la data de la seva aprovació 
i l’inici de la seva aplicació, complint els articles del 15 al 19 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Pel que fa a l’establiment de les taxes, l’article 24.2 del TRLRHL en relació amb el 25 
de la mateixa llei determina que l’import de taxa no pot excedir, en el seu conjunt, del 
cost real o previsible del servei o activitat del que es tracti, i que l’acord en qüestió s’ha 
d’adoptar a la vista dels informes tècnics econòmics corresponents.  
 
L’article 17 del TRLRHL estableix que els acords provisionals adoptats i el text de 
l’ordenança discal modificada s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
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durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al del a publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En els termes previstos a l’article 18 del TRLRH, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes durant el període d’exposició pública de l’Ordenança. 
 
El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició pública sense haver-
se presentar reclamacions, els acords s’entendran definitivament aprovats i s’hauran 
de publicar, junt amb el text íntegre de la modificació, en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
Segon. Tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació 
d’ordenança fiscal és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la 
majoria simple del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 
22.2 d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 
 
Per tot això, proposo al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de 
Presidència i Serveis Centrals, adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27 
reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris municipal locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, d’acord amb el que 
s’estableix a continuació: 
 
Modificació de l’article 6. Quota tributària 
 
- Addicionar en l’epígraf 1. Concessió temporal, un apartat de drets funeraris per 50 
anys sobre columbaris. 
 
Import columbaris      Euros 
 
Fila 1a ............................................................375,34 €/unitat (IVA inclòs)    
Fila 2a.............................................................435,24 €/unitat (IVA inclòs) 
Fila 3a ............................................................435,24 €/unitat (IVA inclòs) 
Fila 4a.............................................................351,38 €/unitat (IVA inclòs) 
 

- Addicionar en l’epígraf 2 . Manteniment, un apartat columbaris  
 
Per la conservació i neteja de columbaris: 3,43 euros/ anual 
 

- Addicionar en l’epígraf 5. Títol de concessions, apartat A, un apartat c) 
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c) Títol de columbaris 7,94 euros 
 

- Addicionar en l’epígraf 5. Transmissió, apartat B, un apartat c 
 
c) Columbari 9,91 euros 
 
- Addicionar en l’epígraf 6. Retrocessions el concepte columbaris.  
 
Modificació de l’article 7.1 Acreditament i període impositiu. 
 
Quedarà redactat de la següent manera: 

1. La taxa s’acredita i neix la obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels 
serveis subjectes a gravamen i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat 
inici es produeix quan aquests es sol·liciten. 

2. En el paràgraf 2 on diu “en el supòsit contemplat en l’epígraf 5è” ha de dir “en 
el supòsit contemplat en l’epígraf 2on” 

 
Modificació de l’article 8. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
Es modifica aquest article per adequar-lo al règim de liquidació establert actualment, 
quedant el seu redactat de la següent manera:  
 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
Cada servei serà objecte de liquidació individual, que es notificarà, una vegada 
s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals  
en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 

2. No obstant l’anterior l’Ajuntament podrà establir el règim d’autoliquidació que es 
presentarà degudament complimentat en l’imprès d’autoliquidació de la taxa 
que faciliti l’Ajuntament, podent-se presentar en el Servei Municipal competent 
els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent 
presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 

3. Es corregeix la referència que es fa a l’epígraf cinquè, per l’epígraf segon.  
 

Segon. Obrir un termini d’exposició pública de l’acord anterior mitjançant publicació de 
l’anunci d’exposició corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un 
mitja de comunicació escrit diari de la província, i exposar-lo al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un termini mínim de trenta dies als efectes de presentació de 
reclamacions. 
 
Tercer. Disposar que, si no es formula cap reclamació durant aquest termini 
d’exposició pública per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord 
plenari. En aquest cas, es procedirà immediatament a la publicació integra d’aquest 
acords i del text de l’ordenança modificada al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart.- Declarar que: 
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- 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. 
   
 
Ordenança Fiscal núm. 27 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 p) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri 
municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

Article 3. Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis 
fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a 

Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. 
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer 
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.  

Article 4. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals en els articles 37 i 39 de 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. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
 

35 

Article 5. Beneficis fiscals 

 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 
 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica. 

Article 6. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents : 
 
Epígraf 1. Concessions temporals de drets funeraris per 50 anys seran les següents : 
 
Import nínxols (cementiri antic, zona A) 
Fila 1ª……………………………………………………………………….     253’91 € 
Fila 2 ª………………………………………………………………………     274’48 € 
Fila 3ª……………………………………………………………………….     274’48 € 
Fila 4ª……………………………………………………………………….     253’91 € 
 
Import nínxols (ampliació cementiri, zona B) 
Fila 1ª……………………………………………………………………….    720’52 €  
Fila 2ª……………………………………………………………………….    823’44 € 
Fila 3ª……………………………………………………………………….    789’16 € 
 
Import nínxols (ampliació cementiri, zona C) 
Planta primera 
Fila 1ª………………………………………………………………………. 1.803’04 €     
Fila 2ª…………………………………………………………...................      1.863’14 € 
Fila 3ª……………………………………………………………………….     1.724’94 € 
 
Planta segona 
Fila 1ª………………………………………………………………………. 1.803’04 €     
Fila 2ª…………………………………………………………...................      1.863’14 € 
Fila 3ª……………………………………………………………………….     1.724’94 € 
 
Import columbaris    Euros 
Fila 1a ................................................................................375,34 € (IVA inclòs)  
  
Fila 2a.................................................................................435,24 € (IVA inclòs) 
Fila 3a ................................................................................435,24 € (IVA inclòs) 
Fila 4a.................................................................................351,38 € (IVA inclòs) 
 
Epígraf 2. Manteniment 
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Per la conservació i neteja dels nínxols i columbaris (quota anual) .........    3’43 € 
Per la conservació i neteja de panteons fins a quatre nínxols………………..15’87 € 
 
Epígraf 3. Concessió de drets funeraris a lloguer : 
1r. La Concessió de drets funeràries a lloguer es podrà atorgar per un període màxim 
de 5 anys, que podrà prorrogar-se per períodes de 2 any dues vegades fins un màxim 
total de 9 anys. 
 
2n La taxa que caldrà satisfer serà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge que 
s’indica per cadascun dels casos establert per la cessió, al cànon establert  per a la 
cessió del dret de concessions temporals, segons la classe de sepultura multiplicat pel 
nombre d’anys concertats: 
a) els primers cinc anys el 7% 
b) la resta el 15 % 
 
3r. La taxa pels períodes concertats se satisfarà d’un sol cop, segons la tarifa vigent el 
primer any de cadascun dels períodes. 
 
Epígraf 4. Col·locació de làpides i lloses. 
a) Nínxols………………………………………………………….. 13’22 € 
b) Panteons………………………………………………………… 52’87 € 

 
Els concessionaris estan obligats a col·locar làpides als nínxols dels quals siguin 
titulars, en els sis mesos immediats a la data que hagin efectuat inhumacions, 
exhumacions o trasllat de restes. 
Epígraf 5. Títols de concessions 
A. Expedició de títols de drets funeraris ja sigui de primera concessió o duplicat per 
pèrdua o altra causa. 
a) Títols de nínxols…………………………………………………   7’94 € 
b) Títols de panteons……………………………………………… 33’04 € 
c) Títol de columbaris……………………………………………   7,94 € 
 

B. Modificació de dret funerari a efectes administratius. 
Canvi per transmissió hereditària o per lliure donació entre cònjuges entre pares i 
fills i entre germans. 

a) D’un nínxol………………………………………………………. 9’91 € 
b) D’un panteó……………………………………………………... 39’65 € 
c) Columbaris ……………………………………………………... 9,91 € 

 
Epígraf 6. Retrocessions. 
L’Ajuntament abonarà per la retrocessió de nínxol, columbaris i construccions 
sepulcrals un tant per cent del preu que regeixi en el moment que s’iniciï l’expedient de 
retrocessió, que es fixa en el 40%. 
Són condicions prèvies a la retrocessió que les sepultures estiguin desocupades. 
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2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

 

1. La taxa s’acredita i neix la obligació de contribuir quan s’iniciï la 
realització dels serveis subjectes a gravamen i s’entendrà, a aquests 
efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten. 
 

2. En el supòsit contemplat en l’epígraf 2on, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener 
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 La quota anual és irreduïble. 
 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 

Cada servei serà objecte e liquidació individual, que es notificarà, una vegada 
s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals  
en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
 

2. No obstant l’anterior l’Ajuntament podrà establir el règim d’autoliquidació que es 
presentarà degudament complimentat en l’imprès d’autoliquidació de la taxa 
que faciliti l’Ajuntament, podent-se presentar en el Servei Municipal competent 
els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent 
presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 

3. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels 
ninxols establerta en l’epígraf 2on, el pagament de la taxa s’efectuarà en el 
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del 
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat 
bancària col·laboradora. No obstant, la no recepció del document de pagament 
esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per 
l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en 
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 

Article 9. Notificacions de les taxes 

 

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es 
realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb 
caràcter previ a la prestació del servei.  
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Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació 
resultés incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació 
complementària. 

 

2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, 
es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició 
pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  durant el termini d’un 
mes a comptar des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 

 

3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
Article 10.  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 disposen la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 
Article 11. Gestió per delegació 
 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona 
que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 
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.  
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Disposició final. 
 
La present ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província (núm. 313 de 30.12.08), modificada pel Ple 
de 10 de juliol de 2013, entrarà en vigor un cop publicada la seva aprovació definitiva 
en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents.  
 
Nota: Aquesta ordenança s’adhereix al model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al BOP núm. 243 de 10.10.01, al qual s’incorporen les 
modificacions aprovades posteriorment per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

14. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Parcs d’Activitats 
Empresarials de Sant Fruitós de Bages pel desenvolupament d’accions 
de suport als parcs empresarials (polígons) del municipi de Sant Fruitós 
de Bages. Sobre aprovació de text de conveni de col·laboració amb 
addenda corresponent a l’exercici 2013 de fixació de projectes i foment de 
l’activitat.  

 
Primer. Mitjançant providència subscrita pel Regidor d’Industria en data 10 de maig de 
2013 s’insta la tramitació de l’expedient d’aprovació de la minuta de conveni de 
col·laboració pel desenvolupament d’accions de suport als parcs empresarials 
(polígons) del municipi de Sant Fruitós de Bages amb l’Associació de Parcs 
Empresarials de Sant Fruitós de Bages (APAES) conjuntament amb el document 
d’addenda corresponent a l’exercici 2013 per formalitzar la relació d’actuacions a 
desenvolupar en aquest any i la realització d’una actuació municipal de foment a 
través de la modalitat directa de conveni. 
 
Segon. En el pressupost municipal vigent 2013 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages hi consta una partida segons aquest epígraf i dades: 
 

ORG PROG ECO 
DENOMINACIÓ 
DESPESA 

IMPORT 

22 433 48914 

CONVENI AMB 
L’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS 
ST. FRUITÓS 
(APAES) 

1.500,00 € 

 
Tercer. La competència per la tramitació d’aquesta proposta correspon al Ple 
municipal conforme el previst a les bases d’execució del pressupost i a les bases 
reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de 
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subvencions i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que 
realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en sessió de 13 
d’abril de 2005 (BOPB núm. 136 de 08/06/2005). 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni que s’incorpora al present acord per l’establiment 
de vincles de col·laboració amb l’Associació de Parcs Empresarials de Sant Fruitós de 
Bages (APAES) pel desenvolupament d’accions de suport als parcs empresarials 
(polígons) del municipi de Sant Fruitós de Bages: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS 
DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITATS EMPRESARIALS DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE 
SUPORT ALS PARCS EMPRESARIALS (POLÍGONS) DEL MUNICIPI DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
A la Casa Consistorial de Sant Fruitós de Bages el dia XX de XXXX de dos mil 
tretze 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l'Il·lm. senyor Joan Carles Batanés Subirana alcalde-president de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel Secretari Sr. Josep Gonzalez 
Ballesteros. 
 
I de l'altra, el Sr Antoni Cuadrench i Fort, amb DNI XXXX, en la seva condició 
de President de l’entitat Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant 
Fruitós de Bages, en endavant, APAES, amb domicili social al carrer 
Castelladral, 5-7, 2ª Planta, al Polígon Industrial Els Dolors (Palau Firal) (inscrita 
al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número 
XXXX) 
 
Ambdues parts reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
 
MANIFESTEN 
 
 
Primer.- Conforme s’estableix a la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, 
les administracions públiques de Catalunya han de promoure l’associacionisme 
i facilitar el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats 
d’interès social, com una forma de participació ciutadana en les activitats 
d’interès general, tot respectant-ne la llibertat i autonomia envers els poders 
públics. En aquest context les administracions públiques han d’oferir la 
informació necessària i els instruments de col·laboració a les persones que 
pretenguin emprendre qualsevol projecte associatiu.  
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Aquesta voluntat de col·laboració es pot desenvolupar a través dels 
mecanismes previstos a la legislació vigent entre els que es troba la figura del 
conveni de col·laboració. El contingut i abast d’aquesta figura, en qualsevol cas, 
ha de fer referència a matèries respecte a les quals l’ajuntament disposi de 
competències conforme l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i el decret legislatiu 2/3003, de 8 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’abast que a les mateixes es preveuen i sotmesa la seva realització a les 
prescripcions procedimentals que en cada cas resultin d’aplicació segons les 
matèries que es tractin i a les possibilitats pressupostàries existents en cada 
moment.  
 
En qualsevol cas el contingut obligacional que pugui representar per 
l’administració la firma del present document no afecta ni substitueix  l’exercici 
de facultats de decisió corresponents als òrgans de govern municipals 
especialment en quant a la fixació de línies d’actuació (delimitades 
necessàriament per l’existència i disponibilitat de recursos pressupostaris 
respecte a aquelles que impliquin l’assumpció d’obligacions de despeses).  
 
 
Segon.- En el marc del que s’ha indicat al punt anterior, l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages té com a un dels eixos prioritaris d’actuació la promoció de les 
polítiques de dinamització del teixit productiu local atenent a les propostes 
d’actuació en aquest àmbit que s’incorporen a la seva política d’actuació i les 
que es puguin derivar a partir de la participació d’agents implicats en la vida 
empresarial. El present conveni té per objectiu principal l’establiment d’un 
sistema de col·laboració mitjançant la configuració d’un canal de comunicació 
únic amb un interlocutor que incorpori el major nombre d’empreses i persones 
interessades en el desenvolupament de la vida empresarial amb seu als 
polígons industrials del municipi. 
 
Les principals línies a tractar a través d’aquest canal de col·laboració es 
defineixen respecte a la formulació de propostes en l’àmbit urbanístic per la 
necessitat d’adequar l’entorn on s’ubiquen les empreses sense oblidar la 
necessitat d’una configuració estratègica d’aquests espais adreçada a 
qüestions relatives a l’accés i l’adequació dels polígons a noves infraestructures 
(especialment en l’àmbit de les telecomunicacions) i a la creació de serveis 
directes per les empreses als propis polígons (com la creació de centres de 
serveis a les empreses) o fins i tot en tema de seguretat. 
 
En sessió plenària celebrada el dia xx de xxxx de 2013 es va aprovar el text del 
present conveni. 
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Tercer.- L’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages 
(APAES) és una associació creada amb la finalitat d’ajudar a les empreses 
associades ubicades als 8 Polígons del municipi (P.I. Santa Anna, P.I. Ctra 
d’Artés, P.I. Ctra de Berga, P.I. Llobregat, P.I. La Bòbila, P.I. Sant Isidre, P.I. 
Riu d’Or- Casa Nova, P.I. El Grau) en qualsevol dels àmbits de la gestió 
empresarial, de promoure les relacions interempresarials i la cooperació entre 
les mateixes, i de mantenir i potenciar els parcs d’activitats empresarials per 
afavorir el desenvolupament econòmic.  
 
Conforme l’exposat ambdues manifesten la necessitat d’establir un marc de 
cooperació i coordinació per tal d’assolir amb la màxima eficàcia els objectius 
comuns per la col·laboració en la millora dels serveis dels polígons, la seva 
promoció i la cooperació entre les empreses que hi són ubicades, i en base a 
les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de 
col·laboració, amb la subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
Primera.- Objecte del Conveni 
 
L’objecte del present conveni és l’establiment i la regulació d’un marc de 
relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’entitat 
APAES amb l’objectiu de fomentar els canals de participació en la proposta 
d’accions de millora del polígons d’activitat econòmica del municipi i la 
presencia i aprofitament de serveis per les empreses instal·lades als mateixos. 
 
L’activitat desenvolupada per l’entitat APAES en tant que actuï en benefici de la 
promoció econòmica i industrials propis del municipi podrà ser objecte de 
subvenció conforme la convocatòria i les bases a favor d’entitats i associacions 
que desenvolupin activitats d’interès pel conjunt de la població de Sant Fruitós 
de Bages que es fixin anualment per part de l’Ajuntament i segons la 
disponibilitat pressupostària establerta en cada exercici mitjançant l’aprovació 
del pressupost corresponent. Les condicions per la sol·licitud i tramitació de la 
subvenció es fixaran anualment i correspondrà a l’entitat APAES l’aportació de 
tota la documentació de sol·licitud i justificació fixada en la corresponent 
convocatòria, sense que en cap cas l’atorgament de subvenció en exercicis 
anteriors prejutgi respecte a posteriors sol·licituds. 
 
 
Segona.- Àmbit general de les accions 
 
Les propostes d’actuació a desenvolupar en el marc d’aquest conveni hauran 
d’estar compreses dins dels àmbits següents: 

 
a. Creació, millora i manteniment de la base de dades del teixit 

empresarial del municipi. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
 

43 

b. Promoció i difusió de L’APAES. 
c. Actuacions de promoció i difusió dels Polígons Industrials del 

municipi de Sant Fruitós de Bages. 
d. Estudis sobre la situació dels polígons actualment existents, per 

detectar els problemes i mancances, i formular així, actuacions 
concretes per a la seva millora. 

e. Millores en la dotació i gestió dels serveis bàsics, subministraments i 
serveis avançats dels polígons segons disponibilitats econòmiques i 
conforme la formalització dels tràmits que resultin preceptius per la 
seva execució segons la legislació vigent.  

f. Promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre 
les empreses dels polígons de referència.  

g. Col·laboració amb altres administracions de caràcter 
supramunicipal. 

h. Foment de l’associacionisme entre les empreses dels polígons. 
 
El desenvolupament d’aquestes actuacions es realitzarà en funció de les 
competències i facultats d’actuació i decisòries corresponents a cada part i 
sempre a partir de l’existència de disponibilitat pressupostària. 
 
Tercera.- Proposta d’acció específica i previsió de finançament 
 
Les propostes d’actuació i de projectes específics, que hauran d’incorporar 
necessàriament la formula de finançament prevista i el pressupost d’ingressos i 
despeses corresponents, es formalitzaran per part de l’APAES com a 
interlocutor únic amb l’ajuntament, previ consens dels membres que l’integren. 
A aquests efectes l’associació designarà una persona de contacte per agilitzar 
la comunicació amb l’àrea de promoció econòmica i industria de l’ajuntament,. 
 
La incorporació d’aquestes propostes en el marc del present conveni es 
formalitzarà mitjançant document d’addenda que serà presentat i sotmès a 
aprovació per part de l’Ajuntament durant el primer trimestre de cada exercici. 
El document aprovat serà firmat per ambdues parts i passarà a formar part del 
present conveni a tots els efectes. 
 
Amb finalitat informativa, les propostes que s’incorporin mitjançant addenda 
podran incloure calendari de terminis per la seva realització. En qualsevol cas 
aquests terminis únicament tindran caràcter informatiu no vinculant 
especialment si la proposta d’actuació que es realitzi implica l’adopció de 
mesures i acords respecte als quals la legislació vigent estableix 
preceptivament una formula procedimental i uns terminis legals. 
 
Quart.- Comissió de seguiment 
 
Ambdues parts constituiran una Comissió de Seguiment, formada per almenys 
dos representants designats per l’Ajuntament de Sant Fruitós i dos 
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representants designats per l’APAES, que es reunirà periòdicament a iniciativa 
de qualsevol de les parts. S’estableix un mínim de dues reunions anuals.  
 
Aquesta comissió coordinarà les relacions entre les dues entitats signants del 
conveni i: 
 

a. Analitzarà l’estat de realització de les propostes formulades i de les 
mesures necessàries per a la consecució d’objectius comuns.  

b. Vetllarà pel desenvolupament i execució correctes d’allò disposat 
respectant en tot moment les facultats decisòries corresponents a 
l’Ajuntament.  

c. Avaluarà l’actuació comuna.  
d. Resoldrà inicialment les qüestions que es poden plantejar per 

ambdues parts en quant al compliment de l’objectiu i la interpretació 
del conveni. En qualsevol cas, com a document de naturalesa 
administrativa, en cas de litigi les parts es sotmeten a la jurisdicció 
contenciós administrativa  

e. Podrà designar grups de treball específics, als quals encomanarà 
les activitats oportunes o necessàries, que podran ser membres de 
la comissió o externs.  

 
 
Cinquena.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós assumeix en el marc d’aquest conveni les 
obligacions següents: 

 
a. Incloure les propostes formulades en el seu programa d’acció de 

govern, atenent en tot moment les possibilitats d’actuació i les 
disponibilitats pressupostàries necessàries. 

b. Promoure al menys dues reunions de la Comissió de seguiment que 
s’estableix en aquest conveni. 

c. Realitzar els treballs de manteniment i actualització de la base de 
dades de les empreses dels polígons, així com de l’apartat de 
polígons del web de l’Ajuntament i de les dades comunicades a 
altres administracions que disposen d’espais web propis que 
faciliten informació sobre polígons. 

d. Donar el suport necessari per realitzar les actuacions emmarcades 
en l’àmbit d’actuació descrit a través de facilitar la informació 
necessària.  

e. Participar a les assemblees de l’APAES quan així es sol·liciti.  
f. Comunicar a l’associació les convocatòries de subvenció a nivell 

municipal en que, per la naturalesa de l’activitat de l’associació 
pugui participar mitjançant la presentació de la corresponent 
sol·licitud i complint els requisits establerts a les bases 
corresponents a cada convocatòria.  Conforme la legislació vigent 
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en cada moment i donada la finalitat pròpia d’aquest conveni, es 
podran formalitzar altres accions de foment en modalitat directa 
sempre i quan existeixi previsió nominativa al pressupost municipal 
d’acord amb els requisits establerts a la legislació en matèria de 
subvencions, sense que en cap cas, l’atorgament en exercicis 
anteriors impliqui obligatòriament el seu reconeixement en exercicis 
posteriors.  

 
 
Sisena.- Obligacions de L’ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS DE SANT FRUITÓS DE BAGES (APAES) 
 
L’APAES assumeix en el marc d’aquest conveni les obligacions següents: 
 

a. Assistir i participar activament a la Comissió de seguiment que 
s’estableix en aquest conveni. 

b. Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Fruitós en els treballs 
d’elaboració i manteniment de la base de dades dels Polígons, 
informant als seus associats dels treballs que es portin a terme i, 
complementàriament, sol·licitant la col·laboració de les empreses 
dels Polígons. 

c. Realitzar les accions d’execució de les actuacions que es prevegin 
de forma anual mitjançant addenda en funció de les seves facultats 
en la matèria.   

 
 
Setena.- Entrada en vigor o vigència del conveni 
 
Aquest conveni regirà a partir de la data de la firma i tindrà una durada de 
quatre anys. Anualment s’aniran afegint els documents addenda que, en el seu 
cas, resultin aprovats i on s’incorporaran les línies d’actuació a impulsar 
previstes per cada exercici. 
 
 
 
Vuitena.- Resolució del conveni. 
 
El conveni es resoldrà per: 
 

 Mutu acord o decisió unilateral de qualsevol de les parts 
comunicada formalment amb una antelació mínima de 3 mesos 
abans de la finalització de l’any natural. En qualsevol cas es 
requerirà la formalització per escrit de qualsevol d’aquestes causes i 
en cap cas donarà dret a indemnització a favor de cap de les parts 
donat que el mateix no té contingut econòmic. 

 Desaparició de l’entitat ASPES 
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 Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents 
pactes. 

 Raons d’ interès públic. 
 Qualsevol de les causes establertes a la llei. 

 
 
Novena.- Protecció de dades personals 
 
Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions que 
es prevegin a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i resta de normativa vigent en aquesta matèria.  
 
Igualment les parts signants, quan s’escaigui, s’obliguen a implementar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades i, en especial, les establertes al Reglament de mesures de seguretat, 
aprovat per RD 994/1999, d’11 de juny, d’acord amb el nivell de seguretat 
aplicable al fitxer automatitzat en el qual es contenguin les dades personals 
objecte de tractament.  
 
 
Desena.- Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és 
l’establert al títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 108 a 112 i 
disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts 
signants es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.  
 
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen la present, en 
el lloc i data esmentats, 
 

Per l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages 
 

 

Per l’entitat Associació de 
Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant 
Fruitós de Bages 
 

 

 
 
 

 

 
 

Joan Carles Batanés  Antoni Cuadrench i Fort 
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Subirana 
Alcalde  President 

 
En dóna fe, 
El Secretari, 
 
Josep Gonzalez Ballesteros 

 
Segon.- Aprovar el text del l’addenda al conveni de col·laboració per la 
desenvolupament de diverses accions de suport als parcs empresarials (polígons) del 
municipi de Sant Fruitós de Bages previstes per l’any 2013 que s’incorpora al present 
acord per la seva subscripció com a tràmit necessari per procedir al pagament de la 
subvenció en compliment de la normativa vigent aplicable per aquesta modalitat de 
subvenció.  
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IL·LM. 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ DE PARCS 
D’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE SANT FRUITÓS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE DIVERSES ACCIONS DE SUPORT A 
L’ASSOCIACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. 
 
 
A la Casa Consistorial de Sant Fruitós de Bages el dia XX de XXXX de dos mil 
tretze 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l'Il·lm. senyor Joan Carles Batanés Subirana alcalde-president de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, assistit pel Secretari Sr. Josep Gonzalez 
Ballesteros. 
 
I de l'altra, el Sr Antoni Cuadrench i Fort, amb DNI XXXX, en la seva condició 
de President de l’entitat Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant 
Fruitós de Bages, en endavant, APAES, amb domicili social al carrer 
Castelladral, 5-7, 2ª Planta, al Polígon Industrial Els Dolors (Palau Firal) (inscrita 
al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número 
XXXX) 
 
Ambdues parts reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós i l’Associació de Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant Fruitós de Bages – que denominarem com APAES en 
endavant -, van subscriure amb data XX d’XXXX de 2013 un conveni de 
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col·laboració per al desenvolupament de diverses accions de suport als 
polígons de Sant Fruitós de Sant Fruitós de Bages). 
 
Conforme l’establert al pacte tercer d’aquest conveni les propostes d’actuació 
concreta en relació a la promoció i suport als parcs empresarials (polígons) del 
municipi de Sant Fruitós de Bages es formalitzarà de forma anual mitjançant la 
subscripció de document addenda que s’incorporarà com a annex al conveni, 
integrant-se i formant part del mateix. 
 
 
Segon.- En el pressupost municipal vigent 2013 de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages hi consta una partida segons aquest epígraf i dades: 
 

ORG PROG ECO 
DENOMINACIÓ 
DESPESA 

IMPORT 

22 433 48914 

CONVENI AMB 
L’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS 
ST. FRUITÓS 
(APAES) 

1.500,00 € 

 
En sessió plenària celebrada el dia xx de xxxx de 2013 es va aprovar el text de 
la present addenda per la seva integració al conveni vigent de col·laboració pel 
desenvolupament d’accions de suport als parcs empresarials (polígons) del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Ambdues parts reconeixent-se mútuament capacitat per la formalització 
d’aquesta addenda al conveni vigent, i en compliment de l’establert a la 
legislació vigent en matèria de subvencions i execució pressupostaria acorden 
signar els següents: 
 
PACTES: 
 
I.- Import subvencionable: Es fixa l’import corresponent per l’exercici 2013 en 
concepte de subvenció directa nominativa en 1.500,00 € conforme l’establert al 
pressupost municipal vigent per l’exercici 2013 (partida pressupostaria 22 433 
48914 CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE ST. FRUITÓS 
(APAES).  
 
II.- Beneficiari i objecte de la subvenció: La subvenció s’atorga a favor de 
l’entitat Associació de Parcs d’Activitats Empresarials de Sant Fruitós(APAES) 
exclusivament per raó de la seva activitat respecte del desenvolupament de les 
següents actuacions a desenvolupar durant l’exercici 2013: 
 

a) Accions de promoció de l’associacionisme i captació de socis 
b) Accions de millora i desenvolupament dels polígons 
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El desenvolupament d’aquestes actuacions es realitzarà principalment a través 
d’accions informatives adreçades a donar a conèixer l’objecte i finalitats de 
l’associació i del conveni de col·laboració subscrit i a partir de la realització de 
campanyes de recollida de dades, formulació d’enquestes, treballs de camp i 
prospecció, estudis, etc... als efectes de conèixer la situació actual dels 
polígons i de les empreses que en ells tenen ubicats el seu negoci. Correspon a 
aquesta entitat destinar la subvenció atorgada a la cobertura de les despeses 
corresponents a l’objecte de la seva activitat com a causa que justifica l’activitat 
de foment desenvolupada per l’administració, sense que en cap moment 
s’origini o existeix cap tipus de relació laboral o funcionarial amb l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages per la realització d’aquestes funcions respecte al 
personal contractat per l’entitat.  
 
Per la firma del present document es requisit necessari que l’entitat no concorri 
en alguna de les circumstàncies establertes a l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (conforme el previst a l’article 2 de les 
bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament 
de subvencions i ajuts destinats a entitats, col·lectius i particulars que realitzin 
activitats que siguin d’interès públic local publicades al BOPB núm 136 annex I 
de 8 de juny de 2005).  
 
III.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos: la 
subvenció atorgada resulta compatible amb altres procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals per la realització de les activitats pròpies de l’entitat 
sempre que no tinguin el mateix objecte.  
 
IV.- Forma de pagament: El 70% de la quantitat subvencionada (1.050,00 €) es 
farà efectiva al beneficiari un cop s’acrediti la signatura del present conveni, i 
l’altre 30% (450,00 €) un cop presentada la justificació corresponent.  
 
V.- Justificació: correspon al beneficiari, com acte obligatori i necessari per 
l’abonament de la totalitat de la subvenció (i la sol·licitud d’altres subvencions 
en exercicis posteriors), la presentació dels justificants de despesa o altre amb 
validesa jurídica que acrediti cada una de les despeses efectuades. Al present 
supòsit la justificació a realitzar es concreta en l’acreditació de l’abonament de 
les despeses derivades d’aquests costos en forma de factures per treballs i 
subministraments realitzats.  
 
El termini per presentar la documentació justificativa s’inicia a partir de l’1 de 
novembre de 2013 i finalitza el 30 de novembre de 2013 (un mes) prenent en 
consideració que les despeses considerades (a abonar a càrrec d’una partida 
pressupostaria de l’exercici vigent) coincideixen amb les realitzades a partir de 
la data de constitució de l’associació fins al moment de realitzar la justificació. 
En atenció a la durada d’aquest període i el moment en que es procedeix a la 
signatura del present document es considera procedent l’adaptació del previst 
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respecte a l’import total a justificar en base a la següent proporcionalitat: import 
a justificar total (100%): 2.142,86 € del qual la subvenció atorgada representa 
un 70% (1.500,00 €). 
 
La documentació justificativa presentada serà objecte de comprovació per part 
dels serveis econòmics de l’Ajuntament per la seva validació i en cas que els 
imports justificats no es corresponguin amb la totalitat de la subvenció atorgada 
es podrà procedir a la minoració de l’import subvencionable en proporció a la 
justificació realitzada.  
 
VI. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer 
terme, davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 

 
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns i per la seva 
incorporació com addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 
xx/xx/2013, signen la present, en el lloc i data esmentats, 
 

Per l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages 
 

 

Per l’entitat Associació de 
Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant 
Fruitós de Bages 
 

 

 
 
 

 

 
 

Joan Carles Batanés 
Subirana 

 Antoni Cuadrench i Fort 

Alcalde  President 
 
En dóna fe, 
El Secretari, 
 
Josep Gonzalez Ballesteros 

 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.500,00 € a càrrec de la partida 
pressupostaria 22 433 48914 CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS ST. 
FRUITÓS (APAES) a favor de l’entitat Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de 
Sant Fruitós (APAES) en concepte de subvenció en modalitat directa formalitzada 
mitjançant conveni a subscriure segons text aprovat a l’apartat anterior. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
 

51 

 
Quart. Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria als efectes de la 
formalització de les operacions comptables que es deriven del present acord i a l’àrea 
d’Esports i Entitats. 
 
Cinquè.- Notificar el present a l’entitat Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de 
Sant Fruitós (APAES) als efectes de formalització de la firma del document. 
 
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. 

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

15. Resolució de mutu acord del contracte de gestió del servei de recollida de 
residus i neteja viària 
 

Primer. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de 10 de 
novembre de 2004 va acordar l’adjudicació del contracte de gestió del servei de 
recollida de residus i neteja viària a favor de l’empresa Urbaser, S.A. 
 
Segon. Vist que en data el 12 de gener de 2005 es va formalitzar, prèvia constitució 
per l’adjudicatari de la corresponent fiança definitiva per un import de 17.504 €, el 
contracte per a la gestió del servei de neteja viària i del servei de recollida de R.S.U. 
per un termini de 10 anys i per un preu de 437.599-98 € anuals, IVA inclòs, que s’ha 
anat revisant anualment en la forma prevista als plecs. 
 
Tercer. Vist que en data 19 de juny de 2013 s’ha emès Decret d’Alcaldia número 118 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
 
De data 19 juny de 2013, relatiu a acord de voluntats per a la resolució del contracte 
de gestió del servei de recollida de residus i servei de neteja viària (acte preparatori) 
 
Primer. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de 10 de 
novembre de 2004 va acordar l’adjudicació del contracte de gestió del servei de 
recollida de residus i neteja viària a favor de l’empresa Urbaser, S.A. 
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Segon. Vist que en data el 12 de gener de 2005 es va formalitzar, prèvia constitució 
per l’adjudicatari de la corresponent fiança definitiva per un import de 17.504 €, el 
contracte per a la gestió del servei de neteja viària i del servei de recollida de R.S.U. 
per un termini de 10 anys i per un preu de 437.599-98 € anuals, IVA inclòs, que s’ha 
anat revisant anualment en la forma prevista als plecs. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de l’empresa Urbaser, S.A., de data 28 de setembre de 2012 
(Registre d’entrada 3700) en la que sol·licita: 
 

“I.- Que URBASER és adjudicatària del contracte administratiu denominat 
“CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS 
MUNICIPALS I DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA” de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, de data 12 de gener de 2005, (d’ara endavant també EL 
CONTRACTE). 
 
II.- Que el termini d’execució del CONTRACTE, és de DEU (10) anys des de la 
subscripció del document administratiu corresponent, que es va produir el dia 
12 de gener de 2005, segons estableixen els articles 7 i 8 del Plec de Clàusules 
Administratives sense possibilitat de pròrroga alguna. 
 
Vista l’exposició de motius, SOL.LICITA, sense perjudici d’estar en el degut 
compliment de les seves obligacions contractuals  QUE: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages accepti la renúncia, per part de 
l’empresa URBASER, del vigent contracte per a la gestió de la CONCESSIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS MUNICIPALS I 
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. 
 
Segon.- Que en cas que s’accepti la renúncia, URBASER es comprometrà a 
mantenir el servei fins que l’Ajuntament liciti de nou el servei, amb la deguda 
coordinació entre els nostres responsables i els tècnics municipals. 
 
Tercer.- Que en cas que s’accepti la renúncia, l’Ajuntament reconegui 
expressament a URBASER els drets econòmics resultants de l’execució del 
contracte que, s’estimen inicialment en 163.643,32€ (IVA no inclòs), derivats 
dels següents conceptes i desglossos, sense perjudici de l’actualització de 
conceptes i imports que es devenguin fins a la data de la finalització efectiva 
dels serveis:  
 

 120.358,41€ (IVA no inclòs) derivats dels quadres d’amortització 
d’equips pendents. Veure annex I. 

 43.284,91€ (IVA no inclòs) derivats de les factures pendents 
d’abonament a dia del present escrit, més aquelles que s’hagin 
devengat a la data de finalització dels serveis. 
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Aquests conceptes i quantitats hauran d’incrementar-se amb els serveis 
extraordinaris i qualsevol altre que es devengui pels serveis realitzats en el 
contracte de referència i que s’executin fins a la efectiva finalització de la 
prestació dels serveis per part d’URBASER, inclosos els eventuals 
acomiadaments de personal que siguin necessaris en cas de no subrogació per 
part del nou prestatari del servei, que hauran de ser inclosos en la corresponent 
liquidació del contracte subscrit. 
 
Quart.- Que en cas que s’accepti la renúncia, a la data de finalització dels 
serveis, URBASER, S.A. donarà de baixa, la totalitat del personal  adscrit en 
ambdós serveis, essent, a partir d’aquest moment, responsabilitat del 
contractista o entitat que hagi d’executar els mateixos, o, si s’escau, de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a qui revertirà, com  a titular directe, la 
gestió dels serveis públics, subrogant els treballadors adscrits al CONTRACTE. 
A aquestes efectes, el quadre de personal a subrogar i els costos salarials 
d’aquests s’adjunten a l’annex II. Caldrà tenir en compte el personal eventual 
que pugui estar contractat en el moment de la finalització dels serveis i que 
tinguin dret a subrogació. 
 
Cinquè.- Que en cas que s’accepti la renúncia, s’aixequin les corresponents 
actes que verifiquin el lliurament dels béns afectes al servei d’acord amb el plec 
de condicions. 
 
Sisè.- Que en cas que es formalitzi la reversió del contracte, l’Ajuntament 
procedeixi a la devolució de la fiança definitiva ingressada a la tresoreria 
municipal en relació amb el contracte, prèvia aprovació de l’Òrgan de 
Contractació.” 

 
Quart. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 30 de maig de 2013, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 
“Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis, en data 31 d’octubre 
de 2012,en la qual es sol·licita informe tècnic en relació a la sol·licitud realitzada per 
part de l’empresa concessionària del servei de recollida domiciliària de residus 
municipals i neteja viària; els tècnics que subscriuen, després de revisar la 
documentació existent que consta en l’expedient, constaten: 
 
Antecedents 
 
En data 12 de gener de 2005, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va signar el 
contracte administratiu per a la concessió del servei de recollida domiciliària de residus 
municipals i neteja viària amb la societat mercantil Urbaser, SA; d’acord amb 
l’adjudicació acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 10/11/2004, i 
amb els plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques aprovats pel Ple municipal en data 17 de juliol de 2004. 
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En data 28 de setembre de 2012 i registre general d’entrada núm. 2012/3788, 
l’empresa concessionària va sol·licitar, sense perjudici d’estar en el degut compliment 
de les seves obligacions contractuals, la renúncia del citat contracte administratiu. 
 
Fets 
 
Respecte a les petició d’amortització de la maquinària sol·licitat per part de l’empresa 
concessionària del servei, cal indicar el següent: 
1. L’oferta econòmica presentada en el seu moment per l’empresa concessionària, i 
incorporada en el contracte administratiu, establia un quadre d’amortització de la 
maquinària adscrita al servei. (s’adjunta al present informe) 
2. En la sol·licitud presentada per part de l’empresa concessionària s’adjunta el quadre 
d’amortització amb els valors residuals dels actius a data de 01/10/2012. 
3. Un cop comprovats el conjunt d’actius del quadre d’amortització en data 01/10/2012, 
s’indiquen les següents consideracions: 
 

 Els elements núm. 1, 2, 3, 6 i 7 (escombradora Schmidt Cleango, 
escombradora actual, camió recol·lector compactador bicompartimentat, 
vehicles Piaggio Porter, i el camió caixa oberta bolquet i grua, respectivament) 
es consideren actius existents i en ús, per tant procedeix la seva amortització 
amb l’import que correspongui en el moment de resolució del contracte, sempre 
i quan en el moment de l’entrega es verifica el seu correcte funcionament. 
(s’adjunten fotografies) 

 

 L’element núm. 4 (sistema de pesatge) és inexistent, tot i que seria possible la 
seva instal·lació en el termini pendent del contracte. En aquest sentit, cal 
valorar la necessitat de la seva instal·lació en el cas que es resolgui el 
contracte abans de la seva finalització, donat que no és element imprescindible 
per a la correcte realització del servei. 

 

 L’element núm. 5 (identificació de contenidors i “xips” dels contenidors) no són 
instal·lat a dia d’avui, tot i que seria possible la seva instal·lació en el termini 
pendent del contracte. En aquest sentit, cal valorar la necessitat de la seva 
instal·lació en el cas que es resolgui el contracte abans de la seva finalització, 
donat que no és element imprescindible per a la correcte realització del servei. 

 

 L’element núm. 8 (equip d’hidropressió autònom amb dipòsit). Es considera 
que l’actiu el qual disposa la concessionària no s’ajusta el valor econòmic 
indicat en els quadres d’amortització. Per tant, es considera que serà 
necessària definir un import de l’actiu existent al preu real de mercat, en el cas 
que es resolgui el contracte abans de la seva finalització. 

 

 L’element núm. 9 i 10 (contenidors de rebuig de 1.000 l. tapa plana amb pedal, 
i contenidors d’orgànica 240 l., respectivament) es consideren actius existents i 
en ús, per tant procedeix la seva amortització amb l’import que correspongui en 
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el moment de resolució del contracte, sempre i quan en el moment de l’entrega 
es verifica el seu correcte estat de manteniment. 

 

 L’element núm. 11 (contenidors de poda 1.000 l. tapa plana colors dif.) són 
inexistents, donat que els que s’utilitzen són els subministrats per l’Ajuntament 
(subvenció Diputació de Barcelona). En aquest sentit, cal valorar la necessitat 
de la seva adquisició en el cas que es resolgui el contracte abans de la seva 
finalització, donat que no és element imprescindible per a la correcte realització 
del servei 

 

 L’element núm. 12 (insp. 1º mes Comercial + Pineda + Brucardes), és 
necessari definir concretament a què es refereix el present actiu, i en 
conseqüència el valor residual de l’amortització, si procedeix.  

 

 L’actiu de “adequació instal·lacions” cal justificar detalladament per part de la 
concessionària el import associat a aquest concepte d’adequació de 
instal·lacions, que s’establia en 45.000 euros en el quadre d’amortització adjunt 
en l’oferta econòmica presentada. 

 
4. Cal tenir en compte les millores sense cost econòmic ofertades per la 
concessionària, i incloses en el contracte administratiu, que a data d’avui es troben 
pendents d’executar: 
principalment la compra, instal·lació i manteniment de contenidors soterrats (millora 
18.4.10), entre d’altres si procedeix. En aquest sentit, les millores pendents d’execució 
hauran de realitzar-se abans de la finalització del contracte, en cas contrari s’hauria de 
compensar l’Ajuntament amb el valor econòmic que correspongui. (s’adjunten al 
present informe les millores ofertades per l’adjudicatari) 
 
Conclusions 
 
Un cop estudiada la situació actual de la concessió i la realitat dels apunts expressats 
anteriorment, l’acord per  la resolució de mutu acord del contracte administratiu de 
concessió del serveis de recollida domiciliària de residus municipals i del servei de 
neteja viària, podria arribar a establir-se sense cost.   
I perquè consti als efectes que corresponguin, així com en resposta a la proposta de la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis els tècnic que subscriu signa el present 
informe, a Sant Fruitós de Bages, 30 de maig de 2013.” 
 
Cinquè. Vista la minuta de conveni de  resolució per mutu acord, la qual s’annexa al 
present Decret. 
 
Sisè. Vista la legislació sobre contractes a les administracions públiques aplicable, que 
serà el RD 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (TRLCP), segons el previst a la disposició transitòria 
primera de la vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
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s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Setè. Vist l’article 60 del TRLCP el qual conté una previsió genèrica a l’assenyalar com 
una de les “prerrogatives de l’Administració” que serà exercida per l’òrgan de 
contractació, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels 
límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la present Llei. 
 
Vuitè. Vist que aquesta previsió es desenvolupa a l’article 111, on s’estableixen les 
causes de resolució dels contractes; a l’article 112, aplicació de les causes de 
resolució; article 113, efectes de la resolució;  article 167, causes de resolució dels 
contractes de gestió de serveis públics; article 168, aplicació de les causes de 
resolució del contracte de gestió de serveis públics; i article 169, efectes de la 
resolució del contracte de serveis públics; així com als articles 64.d), 66 i 67 del plec 
de clàusules administratives que regeix el contracte.  
 
Novè. Aquest acte és preparatori de la resolució d’extinció del contracte, conforme 
l’establert en l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
DECRETO: 
 
Primer. Manifestar l’acord de voluntats com a acte preparatori per al tràmit, per l’òrgan 
plenari de l’Ajuntament, de la resolució, per mutu acord, del contracte de gestió del 
servei de recollida de residus i neteja viària formalitzat amb l’empresa Urbaser,S.A. 
formalitzat en data 12 de gener de 2005. 

 
Segon. Aprovar la minuta de conveni, a títol de proposta de resolució, en el que es 
regulen els efectes de la resolució de mutu acord del contracte de gestió del servei de 
recollida de residus i neteja viària formalitzat amb l’empresa Urbaser,S.A.,  el text del 
qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI SOBRE L’EXTINCIÓ PER MUTU ACORD DE LA CONCESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLIIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA 
VIÀRIA ENTRE LA CONCESSIONÀRIA “URBASER, S.A” I L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES  
 
JOSEP GONZÁLEZ I BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, actuant la fe pública municipal reservada per la disposició addicional segona 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, tal i com la 
desenvolupen els articles 2.h i 8 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, 
 
CERTIFICO 
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Que, davant meu, 
 
COMPAREIXEN 
D’una part, l’il·lustríssim senyor Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde de Sant 
Fruitós de Bages, les circumstàncies personals del qual em consten per notorietat.  
D’una altra part, el senyor Jordi de Pineda Álvarez, en representació de l’empresa 
Urbaser, S.A. 
 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament que presideix, exercint la 
competència que li atribueix l’article 2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i per a l’execució de l’acord pres a la sessió del ple municipal 
del dia 12 de juny de 2013, del qual acompanyo certificat unit al cos d’aquest 
instrument. A aquesta part, a la resta del conveni, se l’anomena l’”AJUNTAMENT”. 
El segon, en nom i representació de la concessionària municipal dels serveis públics 
de recollida d’escombraries i neteja viària,  en raó a la seva condició d’apoderat 
segons les atribucions conferides mitjançant escriptura de poder número 6.977 de 29 
de desembre de 2009 atorgada davant del Notari de l’Il.lustre Col·legi de Madrid 
Miguel Ruiz-Gallardón Garcia de la Rasilla, i que consta inscrit al Registre Mercantil, la 
qual m’exhibeix i de la qual deixo còpia a l’expedient administratiu. A aquesta part, a la 
resta del conveni, se l’anomena el “CONCESSIONARI”. 
Es RECONEIXEN mútuament 
Al primer capacitat, competència subjectiva i orgànica, legítima investidura i títol 
administratiu habilitant, i al segon capacitat, poder suficient i no incursió en prohibició, i 
EXPOSEN 
Primer. El CONCESSIONARI ho és per l’adjudicació disposada pel ple municipal el dia 
10 de novembre de 2004 en els termes de l’expedient de contractació aprovat pel ple 
municipal el dia 14 de juliol de 2004 i de l’oferta del contractista. El contracte es va 
formalitzar el dia 12 de gener de 2005 i la seva execució va iniciar-se el dia 12 de 
gener 2005. 
Segon. No consta cap incompliment contractual del CONCESSIONARI. 
Tercer. L’Ajuntament considera i el concessionari accepta que resulta d’interès públic 
redefinir les prestacions contractuals per adequar-les a les exigències medi ambientals 
i de qualitat del servei que han sobrevingut des de l’inici de l’execució de l’actual 
concessió, cosa que implica una alteració econòmica de la concessió i per tant 
requereix la seva extinció. Aquesta afirmació no suposa cap pronunciament sobre 
l’equilibri econòmic de l’actual concessió.  
Quart. El CONCESSIONARI ha manifestat la seva conformitat amb el text d’aquest 
conveni i, per tant, amb no rebre cap compensació en concepte d’amortitzacions 
pendents, ni per l’extinció anticipada i a lliurar tots els béns subjectes a reversió que 
figuren a l’annex 2 d’aquest conveni en la seva situació actual i en perfecte estat de 
funcionament. 
Cinquè. Aquest conveni s’estableix a l’empara dels articles 223.c, 224.4 i 225.1 del 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
I, en conseqüència 
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PACTEN 
Primer. Extinció de la concessió 
La concessió administrativa per a la gestió dels serveis públics de recollida 
d’escombraries i neteja viària de la qual és titular el CONCESSIONARI i que ha estat 
descrita a l’expositiu d’aquest conveni queda extingida per mutu acord. 
Aquesta extinció es perfeccionarà una vegada el Ple ho aprovi, en els termes d’aquest 
conveni. Atès que en el moment en què es formalitza el mateix conveni  només s’ha 
aprovat per Decret d’Alcaldia la seva concertació com acte preparatori, aquesta 
eficàcia queda en suspensió fins que l’Ajuntament notifiqui al CONCESSIONARI 
l’aprovació esmentada. 
Segon. Eficàcia temporal de l’extinció 
L’extinció tindrà efectes des del moment que assumeixi la gestió dels serveis públics 
concedits un nou concessionari. Orientativament, es preveu que aquest fet pugui tenir 
lloc cap al dia 1 de novembre de 2013. 
Mentre l’extinció de la concessió no produeixi els seus efectes, el CONCESSIONARI 
seguirà prestant els serveis conforme al contracte sense cap alteració i tindrà el dret a 
percebre els serveis que presti efectivament, segons els mateix contracte. 
Tercer. Efectes econòmics de l’extinció 
Amb l’extinció, no es meritarà cap dret econòmic entre les parts. En especial, no es 
meritarà cap dret relatiu a indemnitzacions per extinció anticipada, per danys i 
perjudicis o per amortitzacions pendents. 
Entre la data de signatura del conveni i la de la seva eficàcia, per raó del contracte, el 
concessionari només tindrà dret a percebre el preu establert en el contracte per raó 
dels serveis que efectivament presti. Tot això sense perjudici dels conceptes i imports 
contractualment establerts i devengats per la prestació del servei amb anterioritat i 
posterioritat a la subscripció de la resolució contractual. Després de la eficàcia de la 
citada resolució, i de conformitat amb la legislació de contractes aplicable, es procedirà 
a la liquidació del contracte subscrit en els termes regulats en dita normativa.  
Quart. Efectes patrimonials de l’extinció 
A l’extinció de la concessió, revertiran a favor del patrimoni municipal, sense cap dret a 
favor del contractista, tots els béns afectes i subjectes a reversió, lliures de tota 
càrrega, gravamen o o ocupant, de conformitat amb la legislació sobre contractes del 
sector públic i en estat de funcionament. Aquests béns són els que figuren a l’inventari 
unit com a annex 3. 
Cinquè. Efectes laborals  
A l’extinció de la concessió, el nou concessionari del servei se subrogarà amb el 
personal afecte al contracte que figura a l’annex 4. El CONCESSIONARI queda obligat 
a no incrementar el número de treballadors ni les condicions laborals d’aquests entre 
la data de signatura del conveni i la de la seva extinció, llevat que respongui a un 
mandat legal o a sentència judicial. Les despeses de tot ordre que es derivin de 
l’incompliment d’aquesta clàusula seran a càrrec del CONCESSIONARI. 
Sisè. Garantia definitiva. 
A l’extinció, la garantia definitiva serà retornada al CONCESSIONARI conforme es 
preveu a la legislació sobre contractes del sector públic. 
Setè. Forma 
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El conveni s’estén en document públic administratiu autoritzat per la fe pública del 
secretari municipal, integrat per un cos principal de ... pàgines numerades la una fins a 
la ..., i pels seus quatre annexos, numerats com les pàgines ... a ..., en duplicat 
exemplar, a un sol efecte, a la Casa Consistorial de Sant Fruitós de Bages, en la data 
del seu atorgament.” 
 
Tercer. Elevar al Ple de l’Ajuntament la proposta de resolució del contracte, per a 
l’adopció de l’acord que procedeixi, en la propera sessió que celebri, prèvia ratificació 
del present Decret. 
 
Quart. Notificar la present resolució a l’empresa Urbaser,S.A., a la regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Serveis, Àrea de contractació i Intervenció – Tresoreria. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

 
Quart. Atès que la competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple de 
l’Ajuntament, a tenor del disposat en els articles 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les Bases de règim local; 52.2 lletra n) i 274.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
 
La Regidoria d’urbanisme i obres proposa al Ple previ dictamen de la Comissió 
Municipal Informativa de Promoció del Territori, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Ratificar, a tots els seus efectes, el Decret d’Alcaldia número 118 de 19 de juny 
2013 transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon. Resoldre, per mutu acord, el contracte de gestió del servei de recollida de 
residus i neteja viària formalitzat en data 12 de gener de 2005 amb l’empresa 
Urbaser,S.A., a la vista del conveni que regula l’acord de voluntats entre l’Ajuntament i 
la mercantil Urbaser,S.A. amb aquesta finalitat, el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 
“CONVENI SOBRE L’EXTINCIÓ PER MUTU ACORD DE LA CONCESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA 
VIÀRIA ENTRE LA CONCESSIONÀRIA “URBASER, S.A” I L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES  
 
JOSEP GONZÁLEZ I BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, actuant la fe pública municipal reservada per la disposició addicional segona 
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de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, tal i com la 
desenvolupen els articles 2.h i 8 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, 
 
CERTIFICO 
 
Que, davant meu, 
 
COMPAREIXEN 
D’una part, l’il·lustríssim senyor Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde de Sant 
Fruitós de Bages, les circumstàncies personals del qual em consten per notorietat.  
D’una altra part, el senyor Jordi de Pineda Álvarez, en representació de l’empresa 
Urbaser, S.A. 
 
ACTUEN 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament que presideix, exercint la 
competència que li atribueix l’article 2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i per a l’execució de l’acord pres a la sessió del ple municipal 
del dia 12 de juny de 2013, del qual acompanyo certificat unit al cos d’aquest 
instrument. A aquesta part, a la resta del conveni, se l’anomena l’”AJUNTAMENT”. 
El segon, en nom i representació de la concessionària municipal dels serveis públics 
de recollida d’escombraries i neteja viària,  en raó a la seva condició d’apoderat 
segons les atribucions conferides mitjançant escriptura de poder número 6.977 de 29 
de desembre de 2009 atorgada davant del Notari de l’Il.lustre Col·legi de Madrid 
Miguel Ruiz-Gallardón Garcia de la Rasilla, i que consta inscrit al Registre Mercantil, la 
qual m’exhibeix i de la qual deixo còpia a l’expedient administratiu. A aquesta part, a la 
resta del conveni, se l’anomena el “CONCESSIONARI”. 
Es RECONEIXEN mútuament 
Al primer capacitat, competència subjectiva i orgànica, legítima investidura i títol 
administratiu habilitant, i al segon capacitat, poder suficient i no incursió en prohibició, i 
EXPOSEN 
Primer. El CONCESSIONARI ho és per l’adjudicació disposada pel ple municipal el dia 
10 de novembre de 2004 en els termes de l’expedient de contractació aprovat pel ple 
municipal el dia 14 de juliol de 2004 i de l’oferta del contractista. El contracte es va 
formalitzar el dia 12 de gener de 2005 i la seva execució va iniciar-se el dia 12 de 
gener 2005. 
Segon. No consta cap incompliment contractual del CONCESSIONARI. 
Tercer. L’Ajuntament considera i el concessionari accepta que resulta d’interès públic 
redefinir les prestacions contractuals per adequar-les a les exigències medi ambientals 
i de qualitat del servei que han sobrevingut des de l’inici de l’execució de l’actual 
concessió, cosa que implica una alteració econòmica de la concessió i per tant 
requereix la seva extinció. Aquesta afirmació no suposa cap pronunciament sobre 
l’equilibri econòmic de l’actual concessió.  
Quart. El CONCESSIONARI ha manifestat la seva conformitat amb el text d’aquest 
conveni i, per tant, amb no rebre cap compensació en concepte d’amortitzacions 
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pendents, ni per l’extinció anticipada i a lliurar tots els béns subjectes a reversió que 
figuren a l’annex 2 d’aquest conveni en la seva situació actual i en perfecte estat de 
funcionament. 
Cinquè. Aquest conveni s’estableix a l’empara dels articles 223.c, 224.4 i 225.1 del 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
I, en conseqüència 
 
PACTEN 
Primer. Extinció de la concessió 
La concessió administrativa per a la gestió dels serveis públics de recollida 
d’escombraries i neteja viària de la qual és titular el CONCESSIONARI i que ha estat 
descrita a l’expositiu d’aquest conveni queda extingida per mutu acord. 
Aquesta extinció es perfeccionarà una vegada el Ple ho aprovi, en els termes d’aquest 
conveni. Atès que en el moment en què es formalitza el mateix conveni  només s’ha 
aprovat per Decret d’Alcaldia la seva concertació com acte preparatori, aquesta 
eficàcia queda en suspensió fins que l’Ajuntament notifiqui al CONCESSIONARI 
l’aprovació esmentada. 
Segon. Eficàcia temporal de l’extinció 
L’extinció tindrà efectes des del moment que assumeixi la gestió dels serveis públics 
concedits un nou concessionari. Orientativament, es preveu que aquest fet pugui tenir 
lloc cap al dia 1 de novembre de 2013. 
Mentre l’extinció de la concessió no produeixi els seus efectes, el CONCESSIONARI 
seguirà prestant els serveis conforme al contracte sense cap alteració i tindrà el dret a 
percebre els serveis que presti efectivament, segons els mateix contracte. 
Tercer. Efectes econòmics de l’extinció 
Amb l’extinció, no es meritarà cap dret econòmic entre les parts. En especial, no es 
meritarà cap dret relatiu a indemnitzacions per extinció anticipada, per danys i 
perjudicis o per amortitzacions pendents. 
Entre la data de signatura del conveni i la de la seva eficàcia, per raó del contracte, el 
concessionari només tindrà dret a percebre el preu establert en el contracte per raó 
dels serveis que efectivament presti. Tot això sense perjudici dels conceptes i imports 
contractualment establerts i devengats per la prestació del servei amb anterioritat i 
posterioritat a la subscripció de la resolució contractual. Després de la eficàcia de la 
citada resolució, i de conformitat amb la legislació de contractes aplicable, es procedirà 
a la liquidació del contracte subscrit en els termes regulats en dita normativa.  
Quart. Efectes patrimonials de l’extinció 
A l’extinció de la concessió, revertiran a favor del patrimoni municipal, sense cap dret a 
favor del contractista, tots els béns afectes i subjectes a reversió, lliures de tota 
càrrega, gravamen o o ocupant, de conformitat amb la legislació sobre contractes del 
sector públic i en estat de funcionament. Aquests béns són els que figuren a l’inventari 
unit com a annex 3. 
Cinquè. Efectes laborals  
A l’extinció de la concessió, el nou concessionari del servei se subrogarà amb el 
personal afecte al contracte que figura a l’annex 4. El CONCESSIONARI queda obligat 
a no incrementar el número de treballadors ni les condicions laborals d’aquests entre 
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la data de signatura del conveni i la de la seva extinció, llevat que respongui a un 
mandat legal o a sentència judicial. Les despeses de tot ordre que es derivin de 
l’incompliment d’aquesta clàusula seran a càrrec del CONCESSIONARI. 
Sisè. Garantia definitiva. 
A l’extinció, la garantia definitiva serà retornada al CONCESSIONARI conforme es 
preveu a la legislació sobre contractes del sector públic. 
Setè. Forma 
El conveni s’estén en document públic administratiu autoritzat per la fe pública del 
secretari municipal, integrat per un cos principal de ... pàgines numerades la una fins a 
la ..., i pels seus quatre annexos, numerats com les pàgines ... a ..., en duplicat 
exemplar, a un sol efecte, a la Casa Consistorial de Sant Fruitós de Bages, en la data 
del seu atorgament.” 
 
Tercer. Els efectes de l’esmentada resolució per mutu acord es produiran conforme 
l’establert en el pacte segon del conveni. 
 
Quart. Procedir, una vegada el servei passi a ser prestat per un nou concessionari, a la 
devolució de la garantia dipositada per l’empresa mitjançant aval bancari a l’entitat 
Banc de Sabadell,S.A. amb el número 383707, per import de 17.504,00 €. 
 
Cinquè. Notificar el present acord l’empresa Urbaser, S.A, i a la intervenció – 
Tresoreria  municipals als efectes procedents en Dret. 
 
Sisè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
dret. 

 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 

 
 

16. Sobre constitució de la Comissió Informativa de caràcter especial per 
l’estudi i revisió de la normativa de bases municipals amb incidència en el 
procediment d’atorgament de subvencions. 

 
Primer. Per acord del Ple municipal adoptat en sessió celebrada el 13 d’abril de 2005 
es va aprovar la normativa reguladora per l’atorgament de subvencions i ajuts a 
entitats, associacions, col·lectius i particulars, destinades a programes o activitats 
d’interés públic. El text íntegre d’aquesta normativa aprovada definitivament va ser 
objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 136 (annex I) 
de 8 de juny de 2005 amb la denominació “Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant 
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Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic 
local”. 
 
Segon. Vinculat a l’aprovació dels pressupost es procedeix a l’aprovació de les bases 
d’execució amb idèntica vigència d’aquest i essent el document regulador d’aplicació 
amb caràcter general a l’execució del pressupost de la corporació. Aquest document 
incorpora al títol relatiu a l’execució del pressupost de despeses un capítol 
corresponent a les subvencions on es fa referència a les regles comptables i bàsiques 
de procediment aplicable en aquesta materia en l’àmbit pressupostari vinculat al 
procediment establert a les bases reguladores per l’atorgament de subvencions i ajuts. 
Pel present exercici pressupostari es va procedir a l’aprovació de les bases d’execució 
del pressupost 2013 mitjançant acord del Ple de 28 de gener de 2013. 
 
Tercer. L’article 50 del Reglament Orgànic Municipal regula la creació, composició i 
duració de les Comissions Informatives de caràcter especial. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Crear la comissió informativa de caràcter especial que a continuació 
s’identifica: 
 

- Denominació: Comissió informativa de caràcter especial per l’estudi i revisió de 
la normativa de bases municipal amb incidència en el procediment 
d’atorgament de subvencions. 
 

- Composició: 
 
President: Joan Carles Batanés Subirana, alcalde. 
 
Vocals: 
 

Representant del grup municipal Gent Fent Poble (GfP):  
          Sr. Xavier Racero Esquius   
Representant del grup municipal  Convergència i Unió (CIU): 
            Sr. Vicenç Llorens Concustell    
Representant del grup municipal  Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (PSC-PM):  
              Sr. Tomás Casero García   
Representant del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós – Acord Municipal 
(Imagina’t Sant Fruitós – AM): 
              Sr. Xavier Sagués i Tañà  

 
Assistents en funcions d’assessorament tècnic (sense vot): 
 
Marti Serra Casanovas, interventor  
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Josep Gonzalez Ballesteros, secretari 
 
Secretari: Rafael Garcia Sanchez, lletrat 

 
- Àmbit d’actuació: 

 
Estudi i revisió de la normativa de bases municipal vigent aplicable en relació al 
procediment d’atorgament de subvencions (bases reguladores de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a 
entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin 
d’interès públic local i bases d’execució del pressupost) als efectes de proposar 
les modificacions i/o adaptacions d’aquestes normes per garantir la 
coincidència i coherència en les previsions procedimentals i de contingut 
d’aquestes dues normes i l’actualització del seu contingut atenent a les 
circunstàncies econòmiques i socials actuals. 
 
Com a resultat dels treballs a realitzar en seu de la comissió es procedirà a 
l’elaboració d’un text refós de les bases reguladores de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès 
públic local i bases d’execució del pressupost i, en el seu cas, de les bases 
d’execució del pressupost 2013 que servirà de model per l’elaboració dels 
documents que es generin per futurs exercicis pressupostaris. Aquests 
documents seran proposats per la seva aprovació per part de l’òrgan 
competent. 

 
Segon. Sol·licitar a cada un dels portaveus dels diferents grups municipals que 
composen la corporació, l’adscripció concreta dels seus representants –titulars i 
suplents- en aquesta comissió informativa. 
 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
CMI PROMOCIÓ TERRITORI 

 
17. Aprovació de la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de delegació/encomanda de l’obra 
“Arranjament del Camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”. 

 
Primer. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha tramitat el canvi de destinació d’un 
ajut atorgat al seu favor per l’anualitat 2012 del PUOSC quadrienni 2008-2012, per tal 
de destinar-lo a satisfer les peticions d’arranjament de camins sol·licitades pels 
Ajuntaments que es valoréssin com a prioritàries amb la condició de que l’adjudicació 
de les obres es realitzi abans del 31 de desembre de 2013 i per tant es disposi de 
totes les consignacions pressupostàries per aquest any 2013. 
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Segon. Vist que l’actuació “el camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis” sol·licitat per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages entra dins les prioritats del Consell Comarcal. 
 
Tercer. Vist que en data 22.03.13 R.S. 2013/1406 l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha tramès al Consell Comarcal la documentació relativa a l’actuació 
d’arranjament del Camí de Viladordis per tal de tramitar la sol·licitud de subvenció, a 
través de l’esmentat canvi de destinació en el marc de l’anualitat 2012 del PUOSC 
quadrienni 2008-2012, a tramitar pel Consell Comarcal del Bages. 
 
Quart. Vist que en data 12 de juny de 2013, R.E. 2013/2489, el Departament de 
Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages ha tramès la minuta del 
conveni a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que es transcriu a continuació, per 
procedir a la seva aprovació, i que va ser aprovada així mateix per acord del Ple del 
Consell Comarcal del Bages, en data 27 de maig de 2013, segons certificació de 
l’acord tramesa: 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES DE DELEGACIÓ/ENCOMANDA DE L’OBRA 
“ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE SANT FRUITÓS DE BAGES A VILADORDIS“ 
 
A Manresa, el dia   
 
D’una part, la senyora Adriana Delgado Herreros, Presidenta del Consell Comarcal del 
Bages, actuant en nom i representació del mateix, segons acord plenari adoptat el dia 
vint-i-dos de juliol de dos mil onze. 
 
D’altra part, el senyor Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en nom i representació del mateix, 
segons acord plenari adoptat el dia  XX de XXXX de XXXXXX. 
 
En la condició que intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes 
 
EXPOSEN: 
 
El Consell Comarcal és beneficiari d’un ajut del PUOSC per l’anualitat 2012 per una 
actuació que no preveu executar i té la voluntat de destinar-lo a satisfer les peticions 
d’arranjament de camins sol·licitades pels ajuntaments que s’han valorat prioritàries. 
Entre aquestes peticions es troba l’execució de l’actuació  “Arranjament del camí de 
Sant Fruitós de Bages a Viladordis” del municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
El Decret 136/2013, de 12 de març, modifica els terminis d’adjudicació de les 
actuacions incloses a les anualitats 2011 i 2012 del PUOSC per tal de fer front a la 
situació excepcional que pateixen les finances públiques locals, ampliant-ne 
l’adjudicació fins el 31 de desembre de 2015 per  les actuacions incloses en l’anualitat 
2012. 
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El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, disposa en el seu article 3 la 
possibilitat que els Consells Comarcals siguin ens beneficiaris per actuacions d’obres i 
serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal previstes en els 
respectius programes d’actuació comarcal, en el cas que hagin assumit competències 
municipals per qualsevol dels mecanismes que preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, en les obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès 
supramunicipal o comarcal. 
 
Per la sol·licitud del canvi de destí es requereix disposar de l’ajuntament de la 
corresponent delegació o encomanda de gestió de l’obra, dels  certificats de 
disponibilitat pressupostària i de terrenys que afectin a l’execució del projecte, per la 
qual cosa es  necessari la subscripció del següent conveni. 
 
L’art. 25. c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, 
entre d’altres, els municipis. 
 
L’art. 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que la realització d’activitats 
de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius 
podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o diferent 
Administració, i l’article 15.4 de la mateixa norma estableix que quan aquest encàrrec 
es realitzi entre òrgans i entitats de diferents Administracions es formalitzarà mitjançant 
la signatura del corresponent Conveni entre elles. 
 
És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de delegació o encomanda de 
gestió, en el marc establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons les 
següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i el seu objecte és la constitució d’una  
delegació o encomanda a favor del Consell Comarcal del Bages per part de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la gestió de l’obra que es denominarà  
“Arranjament del camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”, que té el caràcter d’obra 
d’interès comarcal, a l’empara del que preveu l’article 15 de la Llei 30/1992. 
 
Segon.- Contingut de la delegació/encomanda 
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La delegació/encomanda de gestió comprèn les actuacions següents: 
 
Redacció del projecte executiu i aprovació d’aquest, i en el seu cas, modificació i 
revisió del mateix, d’acord amb el procediment legalment establert.  
Sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local d’un canvi de destinació d’un 
ajut de 45.537,81 € inclòs a l’anualitat 2012 del PUOSC a favor  de l’actuació  
“Arranjament del camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis” . 
 
En cas d’atorgar-se l’ajut sol·licitat del PUOSC, la delegació/encomanda de gestió 
comprendrà sense necessitat de realitzar un nou acord,  també les actuacions 
següents: 
 
Tramitació de l’expedient de contractació de l’obra referenciada, en totes les seves 
fases. 
Tramitació de l’expedient de contractació de l’assessorament tècnic que es requereixi 
per dur a terme la direcció facultativa de l’obra. 
Tramitació administrativa de totes les fases de l’execució de l’obra  
 
Tercer.- Cost de l’actuació i finançament 
 
El cost total previst de l’actuació es desglossa en els següents conceptes: 
 
Redacció del projecte        1.198,45 € 
Execució de l’obra (Pressupost d’Execució per Contracta) 47.934,54 € 
Direcció de l’obra            798,96 € 
Despeses de gestió del Consell Comarcal del Bages       416,13 € 
Cost Total Actuació       50.348,08 € 
 
En cas d’atorgar-se l’ajut sol·licitat del PUOSC, el Consell Comarcal del Bages 
col·laborarà en la quantia de 45.537,81 €. En cap cas el Consell Comarcal del Bages 
restarà obligat a substituir i/o completar l’aportació de fons, fins i tot en el cas que l’ajut 
atorgat del PUOSC sigui inferior a la quantia mencionada. En aquest últim supòsit, de 
forma prèvia a la continuació de la tramitació, caldrà aprovar la modificació del 
conveni, amb la corresponent actualització del seu finançament. 
 
La part de l’execució de l’obra no coberta per la subvenció del PUOSC, la redacció del 
projecte, la direcció de l’obra i les despeses de gestió del Consell Comarcal aniran 
amb càrrec al pressupost de l’ajuntament, segons l’aplicació pressupostària que 
s’habiliti per l’ens local, d’acord amb el següent desglossat previst: 
 
Aportació municipal redacció projecte:   1.198,45 € 
Aportació municipal execució obra:   2.396,73 € 
Aportació municipal direcció obra:       798,96 € 
Aportació municipal despeses gestió Consell:     416,13 € 
Aportació total ajuntament    4.810,27 €  
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Quart.- Obligacions del Consell Comarcal 
 
El Consell Comarcal es compromet a realitzar l’objecte de la delegació/encomanda de 
gestió a la que es refereix la clàusula segona amb estricta subjecció a allò establert en 
les presents clàusules i, específicament, es compromet a: 
 
Coordinar-se amb l’ajuntament per consensuar les actuacions d’arranjament del camí 
a executar, en la fase de redacció del projecte. 
Informar periòdicament a l’ajuntament sobre l’estat de les actuacions 
encomanades/delegades. 
 Comunicar a l’ajuntament, de forma prèvia a la seva aprovació, qualsevol modificació 
que es realitzi sobre el projecte aprovat. 
 
Cinquè.- Obligacions de l’Ajuntament 
 
Aportació del certificat de consignació pressupostària per a l’exercici 2013  per atendre 
les despeses de la redacció, en el termini de 15 dies des de la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Obtenir la plena disponibilitat dels béns immobles afectats, així com qualsevol 
autorització que sigui requerida per a l’execució de l’actuació, així com fer-se càrrec 
del cost econòmic que esdevingui d’aquestes. 
 
Aportació del certificat de la disponibilitat dels terrenys que afectin a l’execució del 
projecte, d’acord amb el plànol que s’annexa, en el termini de 15 dies des de la 
signatura d’aquest conveni. 
 
Previsió en el pressupost de l’exercici 2014 de la quantia necessària  per a l’efectiva 
execució de l’actuació, d’acord amb el quadre de finançaments, i  realització de les 
modificacions pressupostàries que corresponguin en el cas que es produeixin 
modificacions en les previsions econòmiques.  
 
Aportació municipal per al finançament de la redacció del projecte i de les despeses de 
gestió, prèvia liquidació emesa pel Consell Comarcal del Bages. 
 
 Aportació municipal per al finançament de la direcció facultativa, prèvia liquidació 
emesa pel Consell Comarcal del Bages.  
 
Pagament de l’aportació municipal a l’obra, prèvia liquidació emesa pel Consell 
Comarcal, d’acord amb el calendari següent: 
 
50 % a l’aprovació de l’adjudicació 
Import restant a l’aprovació de la darrera certificació d’obra. 
Assumir qualsevol despesa complementària que requereixi l’execució de l’obra, 
inclosos els honoraris professionals. 
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Assumir els interessos de demora sobre qualsevol pagament a càrrec del Consell 
Comarcal del Bages que tinguin causa en la demora de les transferències que 
financen l’obra (aportació municipal i del PUSC), i/o les despeses financeres derivades 
de la contractació, en el seu cas, d’una operació de tresoreria destinada a 
l’acompliment del termini de pagament previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
Autorització prèvia de l’òrgan competent de la Corporació en el cas que hi hagi lloc a 
qualsevol modificació de l’obra que causi un increment del pressupost d’execució per 
contracta (PEC) del projecte, no aplicada la baixa, llevat que per causes objectives es 
requereixi una execució immediata. S’haurà de trametre l’acord certificat d’autorització 
juntament amb el certificat de disponibilitat econòmica. En cas contrari es suspendrà la 
seva tramitació. 
 
Sisè.- Seguiment del Conveni 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment del present Conveni formada per un 
representant del Consell Comarcal, un regidor nomenat per l’Ajuntament, la Gerència 
del Consell Comarcal, la cap-tècnica de l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell i 
un tècnic de l’ajuntament.  
 
L’objecte de la comissió és vetllar per l’acompliment dels acords de les parts i per 
conèixer l’estat de la tramitació. Es reunirà prèvia convocatòria de qualsevol de les 
parts. 
 
Setè.- Causes d’extinció del conveni  
 
Sense perjudici de l’extinció per mutu acord, qualsevol de les parts podrà denunciar el 
present conveni si considera que hi ha incompliment greu de les seves condicions 
essencials. La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada de forma 
fefaent mitjançant comunicació escrita. L’altra part tindrà un termini d’un mes per 
solucionar la causa de l’incompliment. Si al final d’aquest termini la causa 
d’incompliment no hagués estat corregida, el conveni quedarà resolt automàticament si  
així ho requeria la part denunciant.   
 
És causa de resolució  l’incompliment de l’aportació econòmica de l’Ajuntament. 
 
Vuitè. Durada del conveni 
 
Aquest conveni inicia la seva vigència en el moment de la seva signatura i tindrà la 
durada que resulti necessària per dur a terme l’execució de l’obra objecte de la 
delegació/encomanda i la justificació de les subvencions obtingudes. 
 
 
 
 
Novè.- Jurisdicció competent  
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La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, 
en darrera instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat en el lloc 
i la data expressats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament de Sant Fruitós   Pel Consell Comarcal del Bages 
de Bages 
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana   Sra. Adriana Delgado Herreros” 
 
Cinquè. Vist que en la clàusula tercera de la minuta del conveni transcrit anomenada, 
cost de l’actuació i finançament, disposa que la part de l’execució de l’obra no coberta 
per la subvenció del PUOSC (la redacció del projecte, la direcció de l’obra i les 
despeses de gestió del Consell Comarcal) aniran amb càrrec al pressupost de 
l’Ajuntament, per un import de 4.810,27 €. 
 
Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació número 23 155 46506 i en 
queda retingut un saldo de 4.810,27 € per fer front a l’aportació municipal de 
l’Ajuntament per l’actuació de l’obra esmentada, mitjançant document comptable 
número RC6375. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de delegació o encomanda de la  gestió de 
l’obra que es denominarà  “Arranjament del camí de Sant Fruitós de Bages a 
Viladordis”, que té el caràcter d’obra d’interès comarcal, a l’empara del que preveu 
l’article 15 de la Llei 30/1992, que s’annexiona a aquesta resolució. 
 
Segon. Trametre el present acord al Consell Comarcal del Bages per la seva signatura 
i posterior publicació i comunicar-lo a Intervenció-Tresoreria. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

 L’acte és una resolució, posa fi al a 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. 
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 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 
 
 

18. Aprovació inicial modificació puntual PGOU zona antiga fàbrica Bertrand i 
Serra 

 
Atès que en data 5 de juny de 2013, UPLAN presenta a tràmit la Modificació puntual 
del POUM a la zona antiga fàbrica Bertrand i Serra. 
 
Atès que l’objecte de la modificació puntual del POUM és  la transformació , 
l’esponjament i la millora urbana per l’obsolescència dels usos de l’antiga fàbrica 
Bertrand i Serra. 
  
Atès l’informe del secretari, interventor i arquitecte municipals. 
 
Atès que dels informes anteriors es desprèn la necessitat d’alterar el contingut del 
projecte tècnic amb prescripcions introduïdes d’ofici. 
 
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme;  23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl,  atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, promogut per UPLAN i 
assumida per l’Ajuntament, en el termes que consten en l’expedient, i amb introducció 
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de les prescripcions següents, les quals hauran de refondre’s amb el document que se 
sotmeti a aprovació provisional i que formularà el promotor: 
 
U. L’edificabilitat neta de les parcel·les amb aprofitament serà el resultat de restar a 
l’aprofitament existent aquell que es destina a sistemes públics per donar compliment 
a l’objectiu que consta a l’apartat tres de l’estipulació 2a del conveni urbanístic de 5 de 
juny de 2013. L’aprofitament privat es distribuirà per usos segons el percentatge 
següent: 
 

-    Usos indistints: 71,85 % 
-    Ús comercial: 5,39 % 
-    Aparcament: 22,76 % 

 
Dos. L’aprofitament urbanístic que ha de ser cedit per la propietat a l’administració 
actuant serà en percentatge del 10% i es calcularà quant aquell que té com a usos 
l’indistint i no residencial, considerant dins dels usos admesos aquell que té major 
valor, de manera que es quantificarà com si tot l’ús indistint i no residencial es destinés 
aquests usos.  
 
Tres. S’introduirà una norma urbanística que disposi que el projecte d’urbanització 
haurà de contenir un estudi de mobilitat que consideri la generada per aquells usos 
dintre dels possibles en l’àmbit que generi una major mobilitat. 
 
Quatre. S’introduirà una norma urbanística que fixi que, sense perjudici que es podrà 
dur a terme la gestió urbanística integrada sense necessitat de cap planejament 
urbanístic derivat, per atorgar llicències en l’àmbit caldrà la vigència prèvia d’un Pla 
especial urbanístic que determini amb concreció els usos d’entre els possibles segons 
la modificació i la configuració volumètrica de les zones amb volumetria específica. 
 
Cinc.  Se suprimirà del Pla la concreció de com es durà a terme la gestió urbanística 
integrada i aquesta quedarà limitada a fixar el sistema d’actuació i la modalitat i 
programació temporal de l’execució. 
 
Segon.- Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament i UPLAN SL  de data 5 de juny 
de 2013, per a la realització dels treballs preparatoris per inici de la transformació 
d’usos de l’antiga fàbrica Bertrand i Serra de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a 
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la 
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients així com del 
conveni urbanístic que també formarà part de la documentació sotmesa a informació 
pública. Aquest període no s’iniciarà fins que el Ple ho disposi i prèviament caldrà que 
UPLAN SL presenti a l’Ajuntament, en el termini màxim de tres mesos, conforme a 
l’article 92 de la Llei 30/92, els documents següents: 
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a. Un resum executiu que inclogui la delimitació dels àmbits en els quals l’ordenació 
projectada altera la vigent, amb un plànol de situació i de l’abast de l’alteració, i els 
àmbits on se suspenen les tramitacions i llicències urbanístiques i la durada d’aquesta 
suspensió. 
b. L’informe o memòria de sostenibilitat econòmica de l’actuació. 
c. La memòria social, fruit de l’anàlisi i dels continguts resultants normativament. 
d. La certificació expedida pel Registre de la Propietat sobre totes les finques incloses 
en l’àmbit que comprengui la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets 
reals sobre les mateixes finques durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment 
de modificació i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. 
e. La motivació dels terminis inclosos a la modificació, a efectes d’acreditar la seva 
proporcionalitat a la magnitud de l’actuació. 
f. La separata dins de l’avaluació econòmica i financera de l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual es justifiqui en termes comparatius el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
 
L’instrument de modificació que se sotmetrà a aprovació inicial, caldrà que introdueixi 
la distinció entre plànols d’ordenació i plànols d’informació (malgrat que alguns es 
qualifiquin com a no normatius) 
 
Aquests documents hauran de rebre l’informe favorable de l’arquitecte municipal, del 
secretari i de l’interventor, perquè s’obri el termini d’informació pública. Aqueta previsió 
sobre informació pública s’aplica també als altres tràmits que s’han de realitzar 
paral·lelament i suposa la suspensió de la tramitació. 
 
Quart.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Cinquè Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències: informe previ al servei 
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i informes sectorials en matèria medi 
ambient, mobilitat, habitatge, comerç, patrimoni i de les companyies dels serveis 
urbans afectades. 
 
Sisè.- Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys, 
amb la delimitació que resulta d’aquest acord. 
 
Setè.- Notificar aquest acte al promotor de la modificació. 
 
Vuitè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
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VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
 
 

19. Aprovació inicial modificació puntual PGOM àmbit Plaça de la Vila 
 
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnics 
consistent en la Redacció del Pla Especial de la Plaça de la Vila, el qual fou aprovat en 
data 15 de juny de 2012. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i 
Activitats)  lliura la documentació corresponent al planejament de l’àmbit de la Plaça de 
la Vila (RE 2647 de 15 de juny de 2013). 
 
Atès que l’objecte de la modificació puntual del PGOM és tal com diu la memòria, 
concretar l’ordenació urbanística de l’interior de l’illa delimitada per la plaça de 
l’Ajuntament, la carretera de Vic, el carrer Sant Benet i el carrer Padró. 
 
Atesos els informes del secretari i arquitecte municipals. 
 
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme;  23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl,  atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM per l’àmbit de la Plaça 
de la Vila, promogut per l’Ajuntament en el termes que consten en l’expedient, amb 
introducció de les prescripcions que hauran d’acomplir-se a l’aprovació provisional: 
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a. Es grafiarà als plànols 2.1, 2.2, i 2.3 la seva condició de plànols d’ordenació i a 
la resta de plànols s’indicarà la seva condició de plànols d’informació. 
 

b. L’article 5 de les Normes urbanístiques quedarà regulat com segueix: 
1. Aquesta Modificació puntual del PGOM de Sant Fruitós de Bages entrarà 

en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte de la seva aprovació definitiva 
i de les seves normes urbanístiques en el DOGC. La seva vigència serà 
indefinida, sense perjudici de la seva modificació en els termes legalment 
establerts a l’efecte. 

2. Per a totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu 
que no estiguin regulades expressament en la present normativa, regirà 
com a llei general el vigent PGOM. 

3. L’execució d’aquesta Modificació puntual no requerirà el desenvolupament 
de planejament derivat- el Pla especial PE 1b Plaça de la Vila B, previst pel 
PGOM- atès que el grau de definició del present document urbanístic és 
suficient per al desenvolupament de l’àmbit. 

 
 Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a 
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la 
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients. 
 
Tercer.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
següents organismes afectats per raó de llurs competències: informe previ al servei 
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i informes sectorials en matèria de 
patrimoni i de les companyies dels serveis urbans afectades. 
 
Cinquè.- Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys, 
amb la delimitació que resulta d’aquest acord. 
 
Sisè.- Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació. 
 
Setè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER VUIT VOTS A FAVOR ( 4 GfP, 2 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I CINC ABSTENCIONS ( 5 CIU ). 
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CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

20. Aprovació i adhesió al Protocol per a la prevenció i la intervenció en 
situacions de maltractament a la infància i adolescència a la comarca del 
Bages.         

 
El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament de  la 
Catalunya Central  la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la 
intervenció en situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca 
del Bages”, elaborat per la CTIC del Bages (comissió tècnica interdepartamental de 
coordinació d’actuacions  adreçades als infants i als adolescents del Bages). 
 
La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la 
protecció dels infants i adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua 
transitòriament com a comissió tècnica de la futura Taula Local d’Infància, a l’espera 
de l’aprovació del decret que  regularà la constitució de les Taules Territorials 
d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. 
 
El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i  l’Adolescència i amb subjecció a l’’art. 83 de la llei 14/2010 que disposa 
l’obligació de promoure l’establiment de protocols que assegurin una actuació integral  
dels diferents serveis implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a 
infants i adolescents. 
 
El treball d’elaboració del protocol per part dels  professionals que integren la CTIC del 
Bages s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el coneixement del  
Consell d’Alcaldes.   
 
L’objectiu principal del protocol és el de garantir, en les millors condicions possibles, la 
protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin eventualment a la 
comarca, de tot tipus de maltractament, establint mecanismes específics de 
coordinació, cooperació i complementació de tots els serveis implicats. Es defineixen 
quatre procediments d'actuació que responen a la diferent gravetat de les situacions 
de maltractament que podem detectar, en consonància amb els conceptes de la llei 
catalana 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA) ( 
situació de risc (SR), situació de risc greu (SRG), situació de desemparament (SD) i 
situació de desemparament que requereix protecció immediata (SDPI) ) 
 
Atesa la petició del conseller de l’àrea de Benestar Social i Família del Consell 
Comarcal del Bages de data 4 de juny de 2013 en la qual es sol.licita es procedeixi a 
aprovar el protocol per part de la corporació, a fi de formalitzar  la cooperació  entre 
totes les entitats implicades i l’habilitació dels respectius  professionals   per actuar 
d’acord  amb els  termes que estableix el protocol, dins del marc legal que sigui vigent 
en cada moment. 
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Atès que l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
considera l’adhesió a l’esmentat protocol.  
 
Atès allò establert a l’article 66.3.k) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, que 
atribueix al municipi la competència de prestació dels serveis socials i la promoció i la 
reinserció socials; l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, que preveu 
expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin una relació 
de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes. 
 
Vistes les competències delegades per l’alcaldia en aquesta regidoria, d’acord amb el 
què disposa el decret núm. 37 de 14 de maig de 2013, es proposa al ple, previ 
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions 
de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i habilitar a 
tots els professionals de l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació en el 
treball en xarxa que regula. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots 
els acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i  l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió 
tècnica que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.  
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

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

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

 
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
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21. Prec que presenta el grup municipal CIU sobre l’adequació de les 
cantonades del carrer Padró ,núm. 11-13 i carrer Padró, núm. 17 per a 
millorar la seguretat de vehicles i vianants.  

 
El grup municipal CIU ( RE núm. 2591 de 20.6.13 ) va presentar el següent prec  : 
 
“Mercè Casals Martínez, amb DNI 7735003V, com a portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, presenta al ple de 
l’ajuntament el següent  
 
PREC 
 
Arran de les converses mantingudes amb diversos veïns del carrer Padró, en el tram 
que va des de Cal Marquet fins al nucli de La Sagrera, hem pogut comprovar que 
aquests tenen alguns problemes de seguretat en accedir al vial des de l’interior dels 
seus garatges, degut, possiblement, a l’elevada velocitat dels vehicles que circulen en 
aquest tram. Això, sumat al fet de que en algun punt hi ha una manca de visibilitat per 
aquells que intenten sortir del garatge, provoca una inseguretat a aquets veïns. 
 
És per aquests motius que preguem a l’equip de govern que encomani als serveis 
tècnics d’aquest ajuntament un estudi i una proposta de solució el més aviat possible, i 
que es tingui en compte dins d’aquestes solucions la inclusió de miralls de seguretat 
vial per tal que els veïns puguin advertir la presència dels vehicles que s’aproximen a 
les cantonades del carrer Padró 11-13 i carrer Padró 17, així com les mesures que es 
creguin més pertinents per tal de reduir la velocitat dels vehicles en aquest tram.” 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 22:08 hores del 10 de juliol de 2013.  
 
 
 
 
 
Dono fe,       Vist-i-plau 
 
El Secretari      L’Alcalde 
 
Josep González Ballesteros    Joan Carles Batanés Subirana 
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