AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 5/2013 ( 1213.03.011 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
18 DE SETEMBRE 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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia dimecres
18 de setembre 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.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat.
SR. SECRETARI:
Sr. Josep González Ballesteros
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT
EL 18 DE SETEMBRE DE 2013.
ORDRE DEL DIA
Pàgs.
4

LOCALITZACIÓ
ARXIU DIGITAL
00:00:18

4

00:00:48

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en
sessions ordinàries de 1 i 15 de juliol de 2013 i sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2013.

11

00:01:22

4. Informació de les regidories.

11

00:01:50

MOCIONS
5. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP i
Imagina’t de suport al pacte nacional pel dret a decidir.

11

00:09:35

13

00:17:16

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia
10 de juliol de 2013 i l’acta de la sessió extraordinària
celebrada el dia 30 de juliol de 2013.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.

6. Moció que proposa el grup municipal PSC sobre la
situació actual dels joves a Catalunya.
7. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP,
Imagina’t i PSC per donar recolzament a la comissió
d’estudi sobre el dret a decidir creada al Parlament de
Catalunya.
8. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP,
Imagina’t i PSC en defensa de l’esport amateur català.

15

00:23:48

16

00:28:01

9. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici
2012.

18

00:36:24

10. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit
02/2013 de factures anteriors a l’exercici 2013.

19

00:37:35

11. Aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions de

20

00:42:39

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
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Sant Fruitós de Bages.
12. Aprovació inicial de la modificació de l’article 61 del
Reglament Orgànic Municipal, amb l’addició d’un apartat
tercer sobre la utilització de despatx pels grups
municipals.

25

00:47:44

13. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
reguladora del preu públic de la llar d’infants.

27

00:51:54

14. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció
previstos a la Llei 15/2010, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Quart trimestre/2012 i primer i segon
trimestre 2013.

30

00:57:20

15. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació de les
entitats locals que s’esperen de la llei orgànica 2/2012.
Segon trimestre 2013.

38

00:59:39

16. Donació de compte dels informes amb objeccions de
l’interventor municipal.

38

01:01:16

17. Donar compte de l’acceptació manifestada per part de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages respecte de 18
pagaments pendents d’abonar, a través del mecanisme
extraordinari de finançament per al pagament a
proveïdors.

43

01:03:15

CMI PROMOCIÓ TERRITORI
18. Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible del
municipi de Sant Fruitós de Bages.

45

01:05:10

19. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
municipal de circulació, quant a les reserves
d’aparcament per a disminuïts físics.

46

01:15:38

20. Aprovació inicial del Reglament
subministrament d’aigua potable.

del

servei

de

65

01:16:54

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
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21. Proposta per l’aprovació de l’adhesió al Protocol per a la
prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la
comarca del Bages.

99

01:18:49

22. Aprovació de les festes locals per l’any 2014.

100

01:20:08

PRECS I PREGUNTES

101

--

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de juliol de 2013 i
l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juliol de 2013.
Per unanimitat, s’aproven les actes corresponents a la sessió ordinària celebrada el
dia 10 de juliol de 2013 i l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juliol
de 2013.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorporen a la sessió els regidors Sr. Xavier
Sagués i Tañà i Sr. Vicenç Llorens Concustell.

153
154

04/07/2013
04/07/2013

155

04/07/2013

156

04/07/2013

157

04/07/2013

158

04/07/2013

159
160

04/07/2013
03/07/2013

161

03/07/2013

Convocatòria de sessió ordinària del Ple municipal pel dia 10 de juliol de 2013.
Compareixença en recurs contenciós administratiu 223/2013 seguit pel JCA núm.
2 de Barcelona
Contractació del Sr. José Manuel Aneas Alcántara en substitució de la Sra. Ma.
Del mar Delgado Quintela, durant el període de vacances d’estiu 2013
Aprovació relació d’obligats al pagament de la matricula d’alumnes de continuïtat
del curs 2013/14 de la llar d’infants municipal al centre “Les Oliveres”.
Correcció d’errades del decret núm. 118 de data 19.06.13 relatiu a l’acord de
voluntats per a la resolució del contracte de gestió del servei de recollida de
residus i servei de neteja viària.
Aprovació de la relació d’obligats al pagament de les quotes del mes de juliol 2013
per la prestació del servei de la residència d’avis municipal.
Concessió de plaça a Centre de dia a la residència municipal El Lledoner.
Resolució recurs d’alçada procés selectiu cobertura interina plaça auxiliar
administratiu atenció telefònica.
Resolució de recurs de reposició formulat respecte l’aplicació de l’article 29 de
l’acord de condicions de treball del personal funcionari respecte a sol·licitud
d’abonament de despeses.
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162

05/07/2013

163

09/07/2013

164

09/07/2013

165

05/07/2013

166

09/07/2013

167

09/07/2013

168
169

10/07/2013
11/07/2013

170

12/7/2013

171

11/7/2013

172

09/7/2013

173

12/7/2013

174

12/07/2013

175

12/7/2013

176

12/7/2013

177
178

12/7/2013
12/7/2013

179

10/7/2013

180

15/7/2013

181

15/07/2013

182

16/7/2013

183

12/7/2013

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 128/2013 de relació de factures ( 46 factures )
Autorització de la petició de millora del servei de bar de les piscines municipals al
carrer Torrent Fonteta, s/n
Convocatòria de la Comissió especial de comptes per a elaborar el dictamen
sobre el compte general de l’exercici 2012.
Sol·licitud de subvenció per programació estable d’activitats culturals de caràcter
professional d’arts escèniques i música ( amb annexos )
Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres de condicionament
d’aparcament provisional a l’avinguda Jaume I.
Sol·licitud d’accés a informació per part del grup municipal CIU ( col·locació de
cartells )
Modificació de data per ús instal·lacions camp futbol de Torruella.
Contractació d’una treballadora familiar durant el període d’estiu 2013, en
substitució de les titulars.
Custòdia d’expedients de l’arxiu durant el període de vacances d’estiu 2013 de
l’arxivera municipal.
Contractació d’una cuinera per a la residència d’avis per a la realització de
diferents substitucions
Presentació de sol·licitud per participar en la selecció de centres educatius i altres
edificis públics
Designant el vicesecretari com a representant de l’Ajuntament a la convocatòria
del 15 de juliol de 2013 de l’Associació Administrativa de Cooperació del polígon
delimitat PP El Puig
Sol·licitud per part del Comitè d’Empresa d’ampliar el termini per a l’emissió de
l’informe, d’acord amb el que estableix l’article 64 del Reial Decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels
Treballadors.
Convocatòria de la Comissió d’estudi per a la redacció del reglament d’honors i
distincions de Sant Fruitós de Bages pel dia 19.7.13
Convocatòria de la Comissió d’estudi per a la redacció del reglament del servei del
subministrament d’aigua potable pel dia 19.7.13
Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 15.7.13
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 130/2013 de relació de factures.
Autorització de despesa respecte al cost de l’escriptura de donació modal
d’immoble ubicat al carrer Padró,12, ofert per usuària de Serveis socials.
Desistiment de sol·licitud d’activitat Pool Party a les instal·lacions de la zona
esportiva Les Brucardes ( festa organitzada amb el grup El Sielu )
Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de les
obres contingudes en la Memòria valorada “proposta de pas de vianants elevat
any 2013”
Resolució de recurs de reposició en referència a expedient disciplinari núm.
2013/1217 ( agent 1051 )
Emissió d’informe del secretari en relació a l’acord “Aprovació de la modificació de
la forma de prestació del servei de residència de gent gran i centre de dia i de
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184

18/7/2013

185
186
187

18/07/2013
17/07/2013
19/7/2013

188

19/7/2013

189

19/07/2013

190

19/07/2013

191

16/07/2013

192

22/07/2013

193

22/07/2013

194

22/07/2013

195

23/07/2013

196

23/07/2013

197

24/07/2013

198

19/07/2013

199

19/07/2013

200

24/07/2013

201
202
203

24/07/2013
24/07/2013
23/07/2013

204
205
206

23/07/2013
23/07/2013
23/07/2013

l’expedient de contractació del contracte administratiu de gestió del servei públic
en la modalitat de concessió del mateix servei”
Aprovació de la relació d’obligats al pagament de la quota del mes de JULIOL
2013 dels alumnes de la llar d’infants municipal "Les Oliveres"
Format d’instància i difusió disponibilitat
Tramitació de sol·licitud telemàtica per la renovació de certificats digitals
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 134/2013 de RELACIÓ DE FACTURES
Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions pagades per
bestreta de caixa fixa durant el mes de maig de 2013
Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit per vehicles de
titularitat de persones físiques, respecte a esmentes de la Diputació de Barcelona
núm. 13023263.
Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit, gestionat respecte a
remeses de la Diputació de Barcelona núm. 13026508.
Sol·licitud de correcció de dades d’empadronament de persona difunta i
informació tècnica d’immoble respecte a l’habitatge habitual del XXX
Nomenament interí com agent policia local Sr. Vicente Alonso Martínez en
substitució de Rafa Pérez.
Modificació de l’objecte del nomenament del Sr. Francesc X. Garrucho com agent
policia local, en substitució de l’agent Sra. Judit Castellà.
Cessament com agent de la policia local del Sr. Carles Ferrer amb efectes del
31.07.13, fruit de la finalització de la comissió de serveis.
Accedir a la permuta sol·licitada per l’agent XXX amb agent de la policia local de
Manresa, XXX.
Acceptació de recursos de catàleg 2013 respecte de catàleg 2013 respecte a la
cessió en propietat de recursos materials.
Aprovació indemnitzacions assistència membres corporació i assignació mensual
als grups municipals del mes de juny 2013 i portaveus.
Aprovació del Pla de seguretat i salut per les obres contingudes en la memòria
valorada “Proposta passos de vianants elevats any 2013” (C/Joan XXIII entre
carrers Jacint Verdaguer i Padró).
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres d’adequació i reforma dels
serveis higiènics del Teatre Casal Cultural.
Expedient ocupació via pública mitjançant instal·lació de terrasses de bars i
restaurants. Bar Avinguda.
Substitució Alcalde durant període vacacional.
Comissió de serveis de la XXX i altres modificacions organitzatives.
Resolució baixa via administrativa i continua per via penal la sanció per infracció
de trànsit (exp. P130563639)
Resolució d’al·legacions de sancions per infracció de trànsit (exp. P130609731)
Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit (exp. P120516504)
Resolució d’al·legacions de sanció per infracció de trànsit (exp. 1300000012)

207

25/07/2013

Aprovació pagament despeses renovació del permís especial de conducció de
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208

26/07/2013

209

26/07/2013

210

26/07/2013

211

26/07/2013

212
213
214
215

25/07/2013
24/07/2013
26/07/2013
30/07/2013

216

30/07/2013

217

31/07/2013

218
219

31/07/2013
31/07/2013

220
221
222

31/07/2013
02/08/2013
05/08/2013

223
224

01/08/2013
01/08/2013

225
226

03/08/2013
05/08/2013

227

05/08/2013

228

05/08/2013

229

06/08/2013

230
231

05/08/2013
06/08/2013

232

06/08/2013

233
234

05/08/2013
06/08/2013

l’agent de la policia FXXX.
Convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal pel dia 30 de juliol de
2013.
Incoar procediment per la resolució d’expedients sancionadors d’infraccions de
trànsit (5).
Aprovació recepció recurs tècnic consistent en l’entrega del document “Indicadors
bàsics del mercat de treball de Sant Fruitós de Bages”. Catàleg de serveis 2013.
Diputació de Barcelona.
Convocatòria Junta de Govern Local en sessió extraordinària del dia 29 de juliol
de 2013.
Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes de juliol de 2013.
Atorgament llicència per instal·lar un gual. XXX
Ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires. Bar Loli.
Consulta expedients varis segons informació demanada mitjançant sol·licitud de la
regidora Mercè Casals Martínez.
Acatament de resolució formulada per la Gerència Regional del Cadastre
expedient 02630320.08/11.
Felicitació agent policia local pel funcionament exemplar com a cap accidental.
Rafael Pérez Núñez.
Modificació dates consulta expedients varis. Mercè Casals.
Aprovació indemnitzacions assistència membres corporació i assignació mensual
grups municipals Juliol.
Inici procediment baixa d’ofici padró municipal d’habitants per inscripció indeguda.
Regularització aprovació de la despesa de la nòmina juliol 2013.
Desestimar accés informació formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió.
Ocupació via pública mitjançant taules i cadires. Bar Imag.
Aprovació relació obligats pagament quotes agost servei residència d’avis
municipal.
Concessió de drets funeraris. XXX.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 144/2013 de relació de factures i amortització de
préstecs amb la Caixa de Crèdit.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 245/2013 de relació de factures.
Aprovació reconeixement obligacions i ordenació de pagaments lloguers locals
que ocupen diferents serveis municipals AGOST.
Aprovació Pla de seguretat i salut obres projecte executiu obres ordinàries
Projecte d’adequació d’oficines municipals.
Resolució sol·licituds presentades per Mercè Casals Martínez.
Denegació cessió dades padró municipal d’habitants. XXX
Aprovació despesa, reconeixement obligació i ordenació de pagaments relació de
factura núm. 247/2013
Aprovació relació obligats al pagament quotes mes d’agost servei teleassistència.
Aprovació relació obligats al pagament quotes juliol servei de SAD.
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235

06/08/2013

236

06/08/2013

237
238
239
240
241
242

06/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
07/08/2013

243

06/08/2013

244
245
246

06/08/2013
06/08/2013
07/08/2013

247

07/08/2013

248

07/08/2013

249

07/08/2013

250

07/08/2013

251

07/08/2013

252
253

08/08/2013
08/08/2013

254

08/08/2013

255
256

08/08/2013
09/08/2013

257
258
259
260

09/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
13/08/2013

261

13/08/2013

Autorització i ordenació de pagaments treballs de descàrrec de les instal·lacions
de distribució en baixa tensió en la línia general d’alimentació del quadre elèctric
de Pineda de Bages.
Autorització i ordenació de pagaments a justificar al Registre de la Propietat núm.
4 de Manresa per expedició de notes simples sol·licitades per l’Ajuntament.
Ordre d’execució al Carrer Padró, 130. XXX
Resolució de recurs de reposició. Desestimació. XXX.
Nomenament accidental d’Interventor municipal.
Reconeixement trienni agent policia local Rafael Pérez Núñez.
Resolució d’al·legació de sanció per infracció de trànsit (expedient P130609732)
Resolució de recurs de reposició per infracció de trànsit (expedient P12051654)
cobrament en fase executiva (embargament).
Desistiment reclamació de responsabilitat patrimonial per manca d’esmenes
respecte a la sol·licitud presentada. XXX
Declaració d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial. XXX
Petició certificat titularitat parcel.la cadastral 08112A006001260000QZ XXX
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença animals. XXX
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença d’animals. XXX.
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença d’animals. XXX.
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença d’animals. XXX
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença d’animals. XXX.
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor amb notificació de
plec de càrrecs. Tinença d’animals. XXX.
NUMERO ANUL.LAT
Aprovació definitiva projecte executiu obres locals ordinàries anomenat “Projecte
d’adequació d’oficines municipals”
Incoar procediment per la resolució expedients sancionadors infraccions de trànsit
13031446.
Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social.
Ordre d’execució adreçada als propietaris de diverses finques del Terme
municipal de Sant Fruitós de Bages per raó de manca de conservació.
Resolució al·legació de sanció per infracció de trànsit expedient 1300000013. XXX
Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social.
Concessió del servei de menjador social de la residència d’avis municipal.
Ordre d’execució adreçada als propietaris de diverses finques del Terme
municipal de Sant Fruitós de Bages, per raó de no tenir pavimentada amb panot la
vorera
Aprovació nova data per la consulta d’expedients varis segons informació
sol·licitada per la regidora Mercè Casals.
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262
263

14/08/2013
16/08/2013

264

14/08/2013

265

14/08/2013

266

19/08/2013

267

20/08/2013

268

20/08/2013

269

20/08/2013

270

21/08/2013

271

20/08/2013

272

22/08/2013

273

22/08/2013

274
275
276

23/08/2013
23/08/2013
26/08/2013

277

26/8/2013

278
279

26/8/2013
26/8/2013

280

26/8/2013

281

27/08/2013

Habilitació del secretari municipal en expedient disciplinari.
Denegació sol·licitud comissió de serveis agent policia local a l’Ajuntament de
Torredembarra.
Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor per
l’execució de les obres de reforç de paviment situat al pont d’accés al Parc de
l’Agulla i carrer Sallent
Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor per
l’execució de les obres de reforç del paviment situat en dos trams de la carretera
de les Brucardes
Modificació del contracte de les obres contingudes en la memòria valorada
“Condicionament d’una àrea esportiva i zona enjardinada” a la Rosaleda, per a ser
executada en dues fases.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagament a
justificar de la provisió de fons a la notaria A. Fernández de Tejada, escriptura per
l’acceptació de l’herència del XXX.
Aprovació de l’acta de recepció parcial del contracte menor de les obres
contingudes en la memòria valorada “Condicionament d’una àrea esportiva i zona
enjardinada” a la Rosaleda.
Aprovació de la certificació 1 i única i de l’acta de recepció del contracte menor de
les obres contingudes en la memòria valorada de condicionament d’aparcament
provisional a l’avinguda Jaume I
Incoar procediment sancionador per la resolució d’expedients sancionadors
d’infraccions de trànsit (5) : remeses de la Diputació de Barcelona núm.
13033677, 13033677, 13035498, 13036640, 13037870 i 13038632.
Es dicta la instrucció tècnica sobre registre digital de les sessions del ple
municipal.
Instrucció tècnica relativa al manteniment i normalització del registre general
municipal
Resolució en procediment sancionador per infraccions de trànsit per vehicles
titularitat de persones físiques ( remesa de la Diputació de Barcelona núm.
13038143 )
Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social ( exp. 071/2013 )
Autorització per obertura de nínxol ( XXX )
Establiment d’instruccions per a la tramesa de notificacions i comunicacions amb
certificat postal
Incompliment de l’ordenança d’ocupació de la via pública mitjançant la terrassa
del bar Sant Fruitós
Atorgament de targeta d’armes ( expedient 2013/108, XXX )
Atorgament de targeta d’armes ( expedient 2013/383, XXX )

Correcció d’errada material relatiu a l’ordre d’execució adreçada als propietaris de
diverses finques del terme municipal de Sant Fruitós de Bages per raó de manca
de conservació.
Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes d’agost de 2013
Pàgina 9 de 101

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

282

28/08/2013

283

28/08/2013

284
285
286

29/8/2013
29/8/2013
29/08/2013

287

29/08/2013

288

29/08/2013

289
290

30/08/2013
30/08/2013

291

29/08/2013

292

30/08/2013

293

02/09/2013

294
295
296

02/09/2013
02/09/2013
02/09/2013

297

02/09/2013

298

03/09/2013

299
300
301

04/09/2013
04/09/2013
05/09/2013

302

05/09/2013

303

05/09/2013

304

05/09/2013

305

30/08/2013

Convocatòria comissió d’estudi per la redacció del Reglament d’honors i
distincions de Sant Fruitós de Bages pel dia 12.9.13
Convocatòria comissió d’estudi per la redacció del Reglament de subministrament
d’aigua potable de Sant Fruitós de Bages pel dia 12.9.13
Contractació de Mireia Font Solé com a educadora de la llar d’infants municipal
Tramitació de sol·licitud telemàtica per a la renovació de certificats digitals ( XXX)
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient 2013/379 per la realització de diligències pericials en
procediment disciplinari.
Incoar procediment per a la resolució d’expedients sancionadors d’infraccions de
trànsit (5) ( remesa de la Diputació de Barcelona núm. 13039523 )
Nomenament com a funcionària interina per programa de dues monitores de
menjador per a la llar d’infants "Les Oliveres" ( Maria Antònia Estrada Isanta i
Maria Juan Bacardit )
Convocatòria de Junta de Govern Local 2 de setembre de 2013.
Nomenament interí com agent de la Policia Local del Sr. Vicente Alonso Martínez ,
en substitució de diferents agents que es troben gaudint del període de vacances
d’estiu.
Habilitació de caràcter temporal del Sr. Josep Lluís Lorente Aparició com a cap
accidental de la policia local fins a la incorporació d’un sergent.
Anul·lació Decret núm. 286 i aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a l’expedient 2013/379 per la realització
de diligències pericials en procediment disciplinari
Aprovació del reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments corresponents
als lloguers de locals que ocupen diferents serveis municipals per el mes de
SETEMBRE 2013.
Resolució al·legació expedient sancionador en matèria de trànsit ( P130712706)
Sol·licitud de duplicats de guies de pertinença d’armes de la policia local.
Formulació de resposta a sol·licitud d’accés a expedient disciplinari en tràmit.
Expedient responsabilitat patrimonial XXX
Formulació de resposta a sol·licitud d’accés a expedient disciplinari en tràmit.
Expedient disciplinari a agents policia local per sortida de la jurisdicció del
municipi.
Resolució al·legació d’una baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants per
inscripció indeguda.
Reconeixement trienni. XXX
Reconeixement trienni. XXX
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel dia 12 de setembre de 2013 ( ple
ordinari de 18.9.13 )
Convocatòria de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals pel dia
12 de setembre de 2013 ( ple ordinari de 18.9.13 )
Convocatòria de la Comissió Informativa de Promoció del Territori pel dia 12 de
setembre de 2013 ( ple ordinari de 18.9.13 )
Convocatòria de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 12 de
setembre de 2013 ( ple ordinari de 18.9.13 )
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagament de
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306

05/09/2013

307

05/09/2013

308

05/09/2013

309
310
311

05/09/2013
06/09/2013
06/09/2013

312

05/09/2013

313
314

09/09/2013
09/09/2013

315

10/09/2013

factura al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor, amb notificació de
proposta de resolució (procediment abreujat). Convivència ciutadana.
Documentació de comprovació de titularitat en seu del registre de la propietat.
Referència cadastral 08112A006001260000QZ
Concessió de règim tarifari reduït a favor de famílies d’alumnes de la llar d’infants
les oliveres.
Autorització per la celebració de marxa de torxes per la independència.
Convocatòria de la comissió especial de comptes.
Designació de funcionari per substitució en les funcions del lloc de treball de
vicesecretari.
Incoació de procediment sancionador i designació d’instructor, amb notificació de
proposta de resolució (procediment abreujat). Convivència ciutadana.
Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social. (074/2013).
Resolució d’al·legació en matèria de sancions de trànsit amb número 10324,
10549 i 10322
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments
corresponents a l’expedient núm. 254/2013 de relació de factures.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions
ordinàries de 1 i 15 de juliol de 2013 i sessió extraordinària de 29 de
juliol de 2013.
El Ple pren coneixement dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
corresponents a les sessions ordinàries de 1 i 15 de juliol de 2013 i sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2013.
4. Informació de les regidories.
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorporen a la sessió els regidors Sr. Tomás
Casero García, Sra. Mercè Casals Martínez i Sr. Roger Grandia Borràs.
El ple en resta assabentat.

MOCIONS
5. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP i Imagina’t de
suport al pacte nacional pel dret a decidir.
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de
gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir
sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Per tot això, els grups municipals de CiU, GfP i Imagina’t proposen al Ple municipal
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat
de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del nostre municipi.
ANNEX. PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
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VOTACIÓ: SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER ONZE VOTS A FAVOR ( 4 GfP,
5 CIU, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I DUES ABSTENCIÓNS ( 2 ).

6. Moció que proposa el grup municipal PSC sobre la situació actual dels
joves a Catalunya.
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius
més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica.
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un
52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16 a 19 anys arriba
fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur. L’atur de
llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa només una
mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de llarga durada afecta
més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels
majors de 45 anys.
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la
Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió
laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves possibilitats
d'emancipació. Segurament la generació millor preparada és una generació
hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs per a trobar solucions
i treballar pel present i el futur del país.
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Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha
acordat la celebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya.
Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució aprovada per
unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit
nacional i consells locals de joventut d'arreu del país.
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i
la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser
oblidades pels governs. Cal concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra
l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir en el país, esdevenint un
problema col·lectiu que necessita solucions reals si no volem que Catalunya deixi de
ser un país per a joves.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l'adopció
dels següents acords:


Donar suport al del Ple monogràfic sobre la situació actual de la joventut al
Parlament de Catalunya.



Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de manera
transversal impliquin totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant les polítiques
de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades especialment als i les
joves.



Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla
de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de
nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que
permetin avaluar el seu compliment.



Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de
diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces
polítiques i entitats municipalistes per pactar mesures per a la dinamització de
l'economia i la reducció de l'atur juvenil.



Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que recuperi l'impost de
successions i destinar els recursos recaptats anualment a través d'aquest
impost a la creació d'un fons destinat a l'anomenada “herència universal, que
es dedicaria a cada jove que hagués acabat amb èxit els seus estudis
obligatoris i que presentés un projecte acadèmic, professional o personal, que
serà finançat amb criteris progressius.



Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació,
orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als
orientadors del SOC.
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Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
7. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP, Imagina’t i PSC
per donar recolzament a la comissió d’estudi sobre el dret a decidir
creada al Parlament de Catalunya.
Atès que el passat 8 de maig el Parlament de Catalunya va aprovar la creació d'una
comissió especifica sobre el dret a decidir per a estudiar i impulsar les iniciatives
polítiques i legislatives a adoptar per Parlament de Catalunya i per analitzar totes les
alternatives per poder fer efectiu el dret a decidir, amb el suport dels grups de CiU,
ERC, PSC, ICV-EUA i Grup Mixt.
Atès que el passat 4 de juliol es va constituir al Parlament de Catalunya la Comissió
d'Estudi del Dret a Decidir i es va acordar que aquesta comissió estigui presidida per la
Presidenta del Parlament, màxima autoritat de la nostra institució representativa i
dipositària de la sobirania del poble de Catalunya, que en els seu discurs va declarar
que:
- "avui per al Parlament de Catalunya, però sobretot per als que representem el poble
de Catalunya, crec que es un dia important perquè hem constituït la Comissió d'Estudi
sobre el dret a decidir".
- "en aquest moment el Parlament de Catalunya ha de treballar per fer possible una
consulta, per fer possible el referèndum perquè el poble de Catalunya pugui decidir el
seu futur però ho faci des del punt de vista més democràtic i tenint en compte la
legalitat vigent".
- "és convenient fer passes fermes, ben dirigides, per anar fent etapes en un procés
que ha d'acabar bé, i bé vol dir que el poble de Catalunya pugui expressar-se
lliurement, sense servituds, sense limitacions, sense amenaces. No es prejutja ni es
determina cap resultat, i hem de sentir al llarg de les nostres reunions i dels nostres
treballs la comoditat de veure's acomboiat i esperonat per una societat civil que s'ha
mobilitzat i que continua mobilitzada".
Es per tot això que els grups
s'acordi:

municipals de CiU, GfP, Imagina’t i PSC proposen

1) Donar ple recolzament a la Comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al si del
Parlament de Catalunya.
2) Demanar la màxima celeritat en els treballs encarregats a dita comissió per tal de
conèixer les diferents opcions possibles per fer efectiu el dret a decidir del poble de
Catalunya sobre el seu futur.
3) Demanar que es facilitin totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
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VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
8. Moció que proposen els grups municipals de CiU, GfP, Imagina’t i PSC
en defensa de l’esport amateur català.
Les recents actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat
realitzades en els últims mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no
només a l'esport professional sinó també a l’esport de base i amateur, poden posar en
risc la continuïtat d'aquestes entitats.
Cal destacar, que el sistema esportiu català se sustenta en gran part en l’esport de
base, en els infants i els joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu.
Assenyalar també que aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i
cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la
cohesió social, pel que resulta important conservar-les i impulsar-les.
El paper que realitzen els entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, i més en la mesura
que la seva dedicació és, en gran part, altruista i desinteressada. A canvi de la seva
dedicació i compromís, i més enllà del que són estrictament les hores d'entrenament,
reben dels clubs una compensació econòmica que els permet cobrir les despeses que
els ocasiona la seva tasca.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una
relació de voluntariat, atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d'un benefici econòmic personal.
Sense aquestes persones, moltes entitats esportives serien inviables.
Les esmentades actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat
realitzades a entitats esportives catalanes han despertat una gran preocupació i
inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d’aquestes s'han tancat amb
sancions, que en certs casos, han estat molt elevades fruit d'interpretacions estrictes
de la llei.
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el secretari general de l’Esport, juntament
amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar
una circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l’acord a que
s'ha arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de
regularització voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni es pretén que el sector de l’esport pugui ser
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. Caldria que el marc normatiu
s'adaptés a la realitat del teixit esportiu del nostre país. Si es dóna compliment estricte
a la normativa en matèria de seguretat social ocasionaria la fi de l'esport català de
base i amateur, perquè l’estructura esportiva a casa nostra se sustenta gràcies a
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moltes persones que, de manera altruista, fan que es pugui tirar endavant l’activitat
diària de l’esport al nostre país.
El futur de l’esport català requereix d’un anàlisi en profunditat de la situació jurídica de
les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que aquestes han de
complir per garantir la supervivència del teixit associatiu esportiu, com a motor d'un
sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants
educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.
Ens posicionem al costat de les entitats esportives en defensa del nostre sistema
esportiu i demanem al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’adopció de
mesures urgents per a afrontar la greu situació en la qual estan immerses.
Per tot això, els grups municipals de CiU, GfP, Imagina’t i PSC proposen al Ple de
l’Ajuntament de Sant Fruitós l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Instar el Govern de l'Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de
Treball i Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats
esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya.
Segon.- Demanar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la suspensió temporal de
les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc
jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats
esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés
d'inspecció.
Tercer.- Instar el Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria de
cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de l’esport amateur i del
voluntariat esportiu.
Quart.- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats
esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi
disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball
i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui
coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i
entitats esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa
aplicable.
Cinquè.- Donar trasllat dels acords al Govern de l'Estat, al Congrés de Diputats, al
Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les
entitats municipalistes (ACM i FMC), al Consell Comarcal del Bages, als ajuntaments
de la comarca, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), al Consell Esportiu del Bages (CEB) i a
les entitats esportives del municipi de Sant Fruitós de Bages.
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VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
9. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2012.
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2012, rendit per l’Alcalde
i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes en sessió de data 12 de juliol de 2013.
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió,
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província del dia 29 de juliol de 2013.
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació,
objecció o observació.
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles
208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de les hisendes locals; les regles 97 a 104 de l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general de l’ajuntament
és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2012, integrats pels
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per
a l’administració local.
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de
Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
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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10. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 02/2013 de
factures anteriors a l’exercici 2013.
Primer.- Atesa la relació de factures presentades sense consignació pressupostària
corresponents a l’exercici 2012 i/o anteriors dels pressupostos de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per import de 5.369,00 Euros, en l’expedient que es tramita en
relació al reconeixement extrajudicial de crèdits a efectuar a l’empara de l’article 60.2
del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Segon.- Atesa la normativa general sobre contractació administrativa recollit en el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, com en les bases d’execució del pressupost de
l’any 2013, així com la resta de normativa en matèria de fiscalització i de comptabilitat,
regulats al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de les hisendes locals i en el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de las hisendes locals.
Tercer.- Vist que la factura està conformada pel Regidor corresponent.
Quart.- Vist l’informe subscrit pel tècnic del servei i conformada pel Regidor
corresponent en relació a les despeses objecte de l’expedient.
Cinquè.- Vist l’informe de l’Interventor municipal.
S’ACORDA
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits respecte de la factura
corresponent a exercicis anteriors que figura a l’annex per import de 5.369,00 Euros
pels serveis prestats en anys anteriors al 2013.
Segon.- Autoritzar la despesa abans esmentades amb càrrec a l’aplicació
42.338.22699 del pressupost de l’exercici 2013, en la qual s’ha realitzat la
corresponent retenció.
Tercer.- Declarar que:
-

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

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

ANNEX 1 - DESPESES ADQUIRIDES EN EXERCICIS ANTERIORS A L'EXERCICI 2013 SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ADEQUADA I SUFICIENT

Exercici
2012

Orgànica
42

Programa
338

Econòmica NIF tercer
22699 A08623928

Nom tercer

Núm registre fra

Núm.Doc

PIROTECNIA IGUAL, S.A.

2013/1627

3140565

IMPORT TOTAL

Import
5.369,00
5.369,00

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 ).
11. Aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions de Sant Fruitós
de Bages.
Primer. Vist el projecte de modificació del Reglament d’honors i distincions de
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, redactat per la comissió d’estudis constituïda
per acord del ple de l’ajuntament de 21 de juliol de 2011.
Segon. Vist allò establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 178 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, regulen l’aprovació
i/o modificació de reglaments i ordenances, així com els article 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis centrals,
es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.

REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS
DE BAGES
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte
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Aquest reglament té per objecte la regulació dels honors a atorgar per part de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i dels símbols que representen als seus
membres corporatius.
Article 2. Principi d’exclusivitat
1. Els honors establerts en aquest reglament només poden ser atorgats pel Ple
municipal, mitjançant acord pres per majoria absoluta.
2. L’Ajuntament no pot atorgar altres honors que els regulats en aquest Reglament.
3. Els símbols representatius dels membres corporatius municipal són exclusivament
els ordenats en aquest reglament i s’utilitzaran necessàriament segons el seu règim.
TÍTOL PRIMER. ELS HONORS
Article 3. Títol de Santfruitosenc/a Il·lustre
1. En raó als serveis extraordinaris en favor del municipi o als mèrits i assoliments
personals, l’Ajuntament podrà atorgar el títol de Santfruitosenc/a Il·lustre,
independentment de si nasqué al municipi o en té la veïnalitat.
2. La condició de Santfruitosenc/a Il·lustre serà causa preferent perquè es pugui
atribuir el nom del titular de l’honor a espais i esdeveniments públics, tal com vies,
jardins i parcs públics, edificis d’equipament o les seves dependències, certàmens,
premis i festivals. Sempre que sigui possible es tractarà que l’atribució del nom del
titular de l’honor revesteixi alguna relació amb l’espai o esdeveniment al qual se li
assigna.
3. Aquest honor podrà ser atribuït a una persona jurídica.
4. Aquest títol es podrà atorgar a persones vives o a títol pòstum.
5. L’atorgament es realitzarà per acord del Ple i es reflectirà documentalment en un
diploma.
Article 4. Menció per Serveis Distingits
1. L’Ajuntament podrà atorgar la Menció per Serveis Distingits quan, sense
correspondre l’atribució de la condició de Santfruitosenc/a Il·lustre, el/la titular de
l’honor hagi realitzat accions que mereixin l’estima i el reconeixement municipals per
raó del seu altruisme, caràcter humanitari, utilitat pública o social, servei als valors o la
convivència democràtica o altres equivalents.
2. La Menció per Serveis Distingits podrà ser atorgada als/a les nascuts/des o que
tinguin veïnalitat a Sant Fruitós o aquells/lles que, sense reunir alguna d’aquestes
condicions, hagin realitzat l’acció trobant-se al municipi o fora d’ell però afavorint als
seus nascuts/des o veïns/ïnes o en general al municipi.
3. Aquest honor podrà ser atribuït a una persona jurídica.
Article 5. Procediment d’atorgament d’honors
1. El procediment per a l’atorgament d’honors s’iniciarà d’ofici o per sol·licitud.
2. La iniciativa d’ofici escaurà a iniciativa de l’Alcalde/ssa, d’almenys un grup municipal
o d’un terç dels regidors/res.
3. Estaran legitimats per la sol·licitud:
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a. Les associacions i fundacions inscrites al registre municipal d’entitats,
mitjançant iniciativa subscrita pel seu representant legal i acordada per l’òrgan
estatutàriament competent.
b. Un grup de veïns/nes que representin almenys el deu per cent de la darrera
xifra de població de dret aprovada oficialment.
c. Les persones físiques o jurídiques que hagin estat manifestament
beneficiàries de l’acció per la qual es reclama l’homenatge.
4. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament,
requerirà la instrucció prèvia d’un expedient administratiu per determinar els mèrits o
circumstàncies que aconsellin la concessió o la seva denegació. A tal efecte es
designarà per part de l’alcalde una comissió provisional.
5. Formulada la iniciativa i vist l’informe de la instrucció prèvia es resoldrà sobre el Ple
per majoria simple sobre la incoació, en el cas de la iniciació d’ofici, o sobre l’admissió
a tràmit, en cas de sol·licitud, previ l’informe tècnic del servei municipal que l’Alcalde
disposi com a més adient per valorar els mèrits a reconèixer amb l’honor i el dictamen
de la comissió informativa competent.
6. L’Alcalde nomenarà instructor de l’expedient un membre de la Corporació, el qual
inclourà tots els antecedents relacionats amb l’objecte i practicarà les proves que
consideri necessàries. En aquesta tasca l’instructor serà auxiliat per un funcionari
municipal que actuarà com a secretari. Així mateix, l’instructor, partint de la comissió
provisional, designarà la Comissió informativa de caràcter definitiu, en la qual cada
grup municipal designarà un representant per a formar-ne part.
7. Iniciat l’expedient, es realitzaran els tràmits següents, abans de l’elevació al Ple per
a la seva resolució i per l’ordre següent:
Primer. Informació pública durant un termini mínim de 20 dies.
Segon. Informe de la comissió informativa sobre les al·legacions, en cas que
s’hagin formulat.
Tercer. Fixació de la proposta de resolució per l’Alcalde/ssa.
Quart. Informe d’assessorament jurídic preceptiu del titular de la Secretaria
municipal.
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa competent per raó de matèria.
8. El Ple podrà acordar la realització de mecanismes de participació ciutadana segons
allò que es preveu a la legislació i la reglamentació orgànica municipal. En tot cas,
l’aplicació d’aquests mecanismes serà anterior als tràmits previstos a l’apartat 4.
9. Cas que el/la titular de l’honor esdevingués indigne del reconeixement atorgat per
raons sobrevingudes o per causes d’haver estat conegudes en el moment de
l’atorgament haurien motivat la denegació, es podrà revocar pel mateix procediment
seguit per al seu atorgament.
Article 6. Naturalesa dels honors
Els honors concedits per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages són actes de pur
reconeixement i no atorguen en cap cas facultats sobre el govern, l’administració o el
patrimoni municipal ni cap dret administratiu o econòmic.
Article 7. Lliurament dels honors.
El lliurament dels honors i les distincions acordats pel Ple se celebrarà en acte públic i
s’acompanyarà dels guardons i dels documents acreditatius complementaris.
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Article 8. Llibre de registre d’Honors i Distincions
Als efectes de tenir un registre, es confeccionarà el llibre de registre d’Honors i
Distincions, el qual contindrà tantes seccions com tipus de distincions es regulen en el
present reglament.
La Secretaria de l’Ajuntament serà l’òrgan que tindrà encomanada la custòdia de
l’esmentat llibre, on seran inscrites les concessions per ordre cronològic amb un
extracte de l’acord o resolució d’atorgament. Igualment caldrà anotar, en cas de
revocació, la cancel·lació corresponent.
TÍTOL SEGON. SÍMBOLS REPRESENTATIUS DELS MEMBRES CORPORATIUS
Article 9. Símbols representatius del càrrec d’Alcalde/ssa de Sant Fruitós de
Bages
1. Els símbols representatius del càrrec d’Alcalde/ssa de Sant Fruitós de Bages són la
vara i la insígnia d’or.
2. L’Alcalde/ssa serà investit/da dels símbols del seu càrrec quan prengui possessió
pel president/a de la mesa d’edat, qui li imposarà, primer, la insígnia d’or i, després, la
vara d’alcalde/ssa. A les sessions on hagi de produir-se l’elecció, la vara romandrà
exposada públicament, davant de la mesa d’edat, al saló de sessions de la Casa de la
Vila, des del seu inici, fins al seu lliurament.
3. La vara serà utilitzada exclusivament per l’Alcalde/ssa durant la sessió en què
prengui possessió del seu càrrec i en desfilades i actes protocol·laris en què, per la
seva solemnitat, així sigui requerit.
4. La insígnia d’or podrà ser utilitzada per l’Alcalde/ssa com a part de la seva
indumentària sempre que actuï les funcions pròpies del seu càrrec i restarà a la seva
propietat un cop hagi finalitzat el seu mandat.
5. La vara d’or de l’Alcalde/ssa és un bé moble afecte al servei públic de la
representació institucional del president municipal, i restarà en possessió del seu titular
mentre exerceixi el seu càrrec i serà dipositada a la Secretaria municipal en el moment
del finalitzar el seu mandat, i, en tot cas, abans d’iniciar-se la sessió on hagi de ser
elegit el/la nou/va Alcalde/ssa. A la moció de censura, el dipòsit es verificarà abans
d’iniciar-se la sessió en què hagi de ser coneguda. En cas de defunció de l’Alcalde/ssa
en exercici del seu càrrec, en restaran obligats a aquest dipòsit el seus causahavents.
6. L’Alcalde/ssa lliurarà al titular de la Secretaria municipal la vara per a la seva
custòdia fora dels moments en què no correspongui la seva utilització.
Article 10. Símbols representatius de la condició de regidor/a
1. El símbol representatiu de la condició de Regidor/a és la insígnia de plata.
2. Els regidors/res seran investits de la insígnia de plata per qui presideixi el ple
municipal, immediatament després de prendre’n possessió.
3. La insígnia de plata restarà en propietat del Regidor/a a la finalització del seu
mandat.
Article 11. Forma de les insígnies
Les insígnies són reproduccions de l’escut municipal en forma d’agulles de solapa.
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Article. 12. Reconeixement dels exregidors/res
1. Com a símbol de la continuïtat institucional del Consistori i reconeixement a la funció
exercida en favor del municipi, al primer ple ordinari de cada mandat posterior a la
constitució, com a primer punt de l’ordre del dia, hi figurarà un punt a l’ordre del dia
consistent en el reconeixement dels exregidors/res del darrer mandat.
2. El punt consistirà en un parlament institucional de l’Alcalde/ssa, el qual haurà estat
tractar prèviament al si de la junta de portaveus, i en el qual es glossarà l’homenatge a
les persones que han format part del Consistori.
3. A la sessió on tingui lloc el reconeixement, l’Alcalde/ssa invitarà els exregidors/res
individualment.
Disposició addicional
En raó als honors atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament, i
sense perjudici de mantenir els honors atribuïts, gaudiran de la condició de
Santfruitosenc/enques Il·lustres, les persones següents:
1. Lluís Espinal Camps
2. David Checa Carrera
3. Sylvaine Duarri D’Haene
4. Blanca Ara i Arqué
5. Valentí Gibert i Mensa
Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament d’honors i distincions aprovat definitivament pel ple
municipal el 9 de setembre de 1996.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat al Butlletí Oficial de Província
de Barcelona la seva aprovació definitiva i íntegrament el seu redactat i hagin
transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a les administracions General de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya
Segon.- Sotmetre a informació pública el transcrit reglament, mitjançant la inserció
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a la página
web municipal, perquè els itnerssats per un termini de 30 dies hàbils, puguin presentar
les reclamacions o suggeriments que creguin adients, entenent-se que en el cas que
no se’n presenti cap, el reglament quedarà aprovat definitivament.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament, publicar íntegrament al BOP el text del
reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor. Així mateix, anunciar al
DOGC la referència del BOP en el qual es publica íntegrament el text i publicar-ho a la
web municipal.
Quart.- El reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, sempre que s’hagi donat trasllat a l’administració de l’estat i a la
Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva.
Cinquè.- Declarar que:
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Aquest és un acte de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, 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.
12. Aprovació inicial de la modificació de l’article 61 del Reglament
Orgànic Municipal, amb l’addició d’un apartat tercer sobre la utilització
de despatx pels grups municipals.
Primer. Aquest acord es fonamenta en la voluntat de regular la disposició d’un despatx
de les dependències municipals per part dels grups municipals.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l’article 61 del Reglament Orgànic Municipal, el qual
experimenta les alteracions següents:
a) La lletra g) de l’apartat 1, queda redactada com segueix:
“g) Disposar d’un despatx dins de les dependències municipals a compartir amb els
membres del seu grup, amb capacitat suficient per poder treballar tots els membres del
grup”.
b) S’afegeix un apartat 3r amb la redacció següent:
“3) El dret dels grups municipal a disposar d’un despatx dins de les dependències
municipals es regirà per les regles següents:
Primera. El dret es confereix al grup municipal i no al regidors municipals
individualment.
Segon. El despatx serà únic i comú per a tots els grups municipal.
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Tercer. La utilització del despatx es podrà realitzar dins de l’horari que es fixi a tal
efecte i que haurà de trobar-se comprés dins d’aquell en què el personal administratiu
presti els seus serveis en la dependència on s’ubiqui.
Quarta. Dins de l’horari d’utilització del despatx, es fixaran unes reserves de franges
horàries per a l’ús per cadascun dels grups. La durada de cada franja horària serà
idèntica.
Cinquena. Fora de les franges horàries reservades, els grups podran sol·licitar la
utilització del despatx dins de l’horari d’utilització fixat, amb una antelació mínima de
dos dies hàbils. La resolució d’aquestes sol·licituds es produirà per ordre d’entrada al
registre general municipal i només podran ser denegades per raons objectives
relacionades amb els serveis públics municipals. Si en el termini de les 24 hores
següents no s’ha notificat al sol·licitant la resposta, s’entendrà atorgada. Quan es
formuli més d’una sol·licitud el mateix dia, l’atorgament s’entendrà concedit a favor
d’aquella que hagi entrat primer al registre general municipal.
Sisena. Per decret de l’alcalde, escoltat el parer de la junta de portaveus, es
concretarà:
a. El despatx municipal que s’assigna com a despatx dels grups municipals.
b. L’horari d’utilització del despatx.
c. Les franges horàries reservades als grups.
d. Altres aspectes relatius a la utilització del despatx i que no contradiguin allò que es
regula en aquest Reglament.”
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 30 dies per
a la presentació de reclamacions i suggeriments, en els termes institucionals de
l’article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Tercer.- Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva, si durant el període
d’informació pública, no en sorgeixen al·legacions.
Quart.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de Llei conforme el previst als
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
modificació a:




Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes.
Taulell d’edictes municipal, durant el període d’un mes.
Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada
modificació de l’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Declarar que:
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Aquest és un acte de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, declarar que:




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

VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
13. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del preu
públic de la llar d’infants.
Primer. El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2013 va
aprovar definitivament, un cop resoltes les al·legacions presentades, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 38, reguladora del preu públic per la prestació del servei de llar
d’infants de 0 a 3 anys, aplicables pel curs 2013-2014 ( BOP de 29.7.13 ) .
Segon. En el moment de fer efectives les seves determinacions, en quan a l’aplicació
de les tarifes reduïdes previstes al seu article 7, epígrafs 10 i 11, s’ha observat una
discrepància entre les quanties resultants de l’aplicació de la fórmula prevista al punt 5
de l’esmentat article, entrant en contradicció amb les publicades al quadre del fulletó
informatiu entregat als pares dels alumnes matriculats a la llar d’infants, per la qual
cosa, les regidories proposen resoldre aquesta discrepància, en el sentit de rectificar
amb caràcter retroactiu – des de l’1 de setembre d’enguany – l’apartat segon de
l’article 7, punt 5, que diu :
“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 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 “
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I que ha de dir :
“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-1) + 0,3 x M + 1 ]
On:
- SEF 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 “
Tercer. Per acord de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2013, que es dóna
per reproduït, es va acordar aprovar l’expedient de contracte menor del serveis de
càtering per la Llar d’Infants per a alumnes de 0 a 3 anys, durant el període comprès
entre el 12 de setembre i 30 de novembre de 2013, adjudicant-lo a l’empresa
FRESCOOP, SCCL, subministrament que no abasta al servei de monitors-cuidadors
del menjador escolar.
Simultàniament, s’ha incoat expedient de contractació del servei de menjador de les
escoles, consistent, per una banda, en el subministrament del menjar, i per altra, la
prestació del servei de monitors del menjador.
Quart. Les famílies hauran de satisfer la quota del servei de menjador que anualment
s’estableixin a la corresponent ordenança fiscal, ordenança que no preveu una quota
de menjador, ja que en cursos anteriors, els usuaris la satisfeien directament a
l’empresa prestadora del servei.
Així doncs, l’aportació de les famílies per la utilització del servei de menjador dels
infants, es calcula en un import de 8,50 € /dinar/dia, segons resulta de l’anàlisi
econòmic que consta a l’expedient. Això no exclou els ajuts indirectes en casos en
què l’interès social ho aconselli, possibilitat prevista i executada des de fa anys per
l’Ajuntament mitjançant beques i ajudes escolars.
Per tot això, procedeix introduir a l’article 7, Tarifes, un nou epígraf “18, Serveis de
menjador” amb una tarifa de 8.50 €/dinar/dia.
Cinquè. Atès l’establert als articles 15 a 19, 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals; i tenint en
compte que la competència per aprovar aquesta modificació d’ordenança fiscal és el
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 de règim local , atenent al que disposar
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l’article 175 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Rectificar amb caràcter retroactiu des de l’1 de setembre d’enguany, l’apartat
segon de l’article 7.5, de l’ordenança núm. 38, reguladora del preu públic per la
prestació del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys, que ha de regir pel curs 2013-2014,
que diu :
“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 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 “
I que ha de dir :
“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-1) + 0,3 x M + 1 ]
On:
- SEF 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 “
Segon.- Aprovar provisionalment, amb caràcter retroactiu des de l’inici de la prestació
del servei de menjador escolar i fins que s’acordi la seva modificació o derogació, la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 38, reguladora del preu públic per la prestació
del servei de llar d’infants de 0 a 3 anys d’acord amb el què s’estableix a continuació :
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Article 7. Tarifes.
Addicionar :
Epígraf

Concepte

Tarifa

18

Serveis de menjador

8,50 €/dinar/dia

Tercer.- Sotmetre a informació pública la transcrita modificació de l’ordenança,
mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes
municipal i a la pàgina web municipal, perquè els interessats per un termini de 30 dies
hàbils, puguin presentar les reclamacions o suggeriments que creguin adients,
entenent-se que en el cas que no se’n presenti cap, l’ordenança quedarà aprovada
definitivament.
Quart.- Un cop aprovada definitivament, publicar íntegrament al BOP el text de
l’ordenança modificada, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor, fins que s’acordi
la seva modificació o derogació. Així mateix, anunciar al DOGC la referència del BOP
en el qual es publica íntegrament el text i publicar-ho a la web municipal.
Cinquè.- Declarar que:



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

Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, 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 ).

14. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció previstos a la
Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
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operacions comercials. Quart trimestre/2012 i primer i segon trimestre
2013.
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i en relació amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
QUART TRIMESTRE 2012 :
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 .......................................... 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................... 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Nombre
203

Impot
629.606,12 €

%
64,42%

469
672
4

347.736,03 €
977.342,15 €
9.915,08 €

35,58%
100,00%

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Quart trimestre/2012.
Ple de data, 12 de setembre de 2013.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i en relació amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
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necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)
Article cinquè. Registre de factures en les administracions locals.
(...)
1. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article
anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit
registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la
relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació.”
Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la
Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei,
en la redacció que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el
termini en el qual les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les
obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies
següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents
corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.”
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:
Núm. obligacions
4

Import global
9.915,08 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats

Import global
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0,00 €

0

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de registres històrics que venen d’exercicis
anteriors i que no estan actualitzats.
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
seran compensades o abonades per la diferència.

X

X

Sant Fruitós de Bages, 12 de juliol de 2013.
L’Interventor

El Tresorer

XXX

XXX

PRIMER TRIMESTRE 2013 :
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 .......................................... 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................ 30 dies
Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 632
el termini legal
Resta de pagaments
117
Pagaments totals durant el trimestre
749
Obligacions pendents en les quals s’estigui 1
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Impot
1.030.798,27 €

%
67,18%

503.545,90 €
1.534.344,17 €
105,00 €

32,82%
100,00%

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Primer trimestre/2013.
Ple de data, 12 de setembre de 2013.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i en relació amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)
Article cinquè. Registre de factures en les administracions locals.
(...)
1. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article
anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit
registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la
relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació.”
Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la
Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei,
en la redacció que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el
termini en el qual les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les
obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies
següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents
corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.
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Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.”
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:
Núm. obligacions
1

Import global
105,00 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de registres històrics que venen d’exercicis
anteriors i que no estan actualitzats.
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
seran compensades o abonades per la diferència.
Sant Fruitós de Bages, 17 de juliol de 2013.
L’Interventor
XXX

El Tresorer
XXX

SEGON TRIMESTRE 2013 :
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................ 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................ 30 dies
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Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 327
el termini legal
Resta de pagaments
229
Pagaments totals durant el trimestre
556
Obligacions pendents en les quals s’estigui 47
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Import
402.858,44 €

%
33,55%

797.995,66 €
1.200.854,10 €
515.656,18 €

66,45%
100,00%

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Segon trimestre/2013.
Ple de data, 12 de setembre de 2013.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 i 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i en relació amb la disposició transitòria vuitena de la mateixa Llei.
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)
Article cinquè. Registre de factures en les administracions locals.
(...)
1. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article
anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit
registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la
relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació.”
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Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la
Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei,
en la redacció que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el
termini en el qual les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les
obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies
següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents
corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les
administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.”
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:
Núm. obligacions
47

Import global
515.656,18 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de registres històrics que venen d’exercicis
anteriors i que no estan actualitzats.
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
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seran compensades o abonades per la diferència.
Sant Fruitós de Bages, 12 de juliol de 2013.
L’Interventor
XXX

El Tresorer
XXX

15. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació de les entitats locals que s’esperen
de la llei orgànica 2/2012. Segon trimestre 2013.
En data 3 de setembre de 2013 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació
de dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts
per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la
seva data de la seva emissió:



Previsió compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa (amb reserves).

ANNEX. Informe d’avaluació de les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació de les entitats locals ( veure arxiu adjunt / final d’acta )
16. Donació de compte dels informes amb objeccions de l’interventor
municipal.
En compliment del què disposen els articles 213 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les
hisendes locals, es dóna compte al Ple dels informes emesos per la Intervenció de
fons municipals i que consten mitjançant carpeta específica, a la documentació a
disposició de tots els grups municipals i que s’ha elevat al Ple.

ANNEX. INFORMES AMB OBJECCIONS ( veure arxiu adjunt / final d’acta )
DATA
24/9/12
26/9/12

INFORME
Nomenament d’un funcionari interí per tal que presti serveis com
agent de la policia local, per cobrir situació de permís del titular.
Aprovació del procés de selecció per la contractació interina
mitjançant contracte de relleu d’un oficial de 2ª per la brigada d’obres
Pàgina 38 de 101

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

2/10/12

19/10/12
19/10/12

22/10/12

25/10/12

31/10/12

31/10/12

5/11/12

13/11/12
13/11/12
15/11/12

22/11/12

27/11/12

29/11/12

3/12/12

4/12/12

Aprovació justificació conveni de col.laboració amb l’entitat De festa
en festa per la celebració de la Festa Major d’Estiu i la gestió del bar
de la Festa Major 2012
Gratificacions del personal de l’ajuntament d’agost 2012
Contractació en règim laboral d’interinitat a temps complert d’una
treballadora per cobrir una plaça de cuinera i netejadora de la
residencia com a conseqüència de diferents permisos retribuïts de
les titulars
Contractació en règim laboral d’interinitat a temps complert, d’una
treballadora per cobrir una plaça d’auxiliar de geriatria com a
conseqüència de diferents permisos retribuïts de les titulars
Nòmina del mes d’octubre del personal de l’ajuntament per import de
193.274,88 € i despeses per dietes i locomoció per import de 845,58
€
Aprovació de la subvenció en relació al conveni de col.laboració
entre l’ajuntament i l’entitat De festa en festa per a regular la
col.laboració en la realització de la Cavalcada de Reis 2013
Aprovació del la justificació del conveni de col·laboració Nits
Modernistes 2012 amb la Fundació Caixa de Manresa per import de
2.000,00 €
Aprovació d’una aportació extraordinària per finançar la dissolució i
liquidació del Consorci per la promoció turística de les Valls del
Montcau per import de 18.870,10 €, , resultant un cobrament a favor
de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per import de 65.070,80 €
Gratificacions del personal de l’ajuntament d’octubre 2012
Aprovació de la jubilació parcial del Sr,. XXX i la realització d’un
contracte de relleu amb el SrXXX
Contractació amb caràcter d’urgència i en règim laboral d’interinitat
a temps complert d’un treballador per cobrir una plaça d’auxiliar de
biblioteca com a conseqüència de la baixa per ILT de la titular
Contractació de sis persones per portar a terme les tasques de
representants de l’administració ales eleccions al Parlament de
Catalunya
Nòmina del mes de novembre del personal de l’ajuntament per
import de 190.780,71 € i despeses per dietes i locomoció per import
de 1.447,50 €
Contractació en règim laboral d’interinitat a temps complert d’una
treballadora per cobrir una plaça d’auxiliar de geriatria com a
conseqüència de la baixa per ILT de la XXX, titular del servei
Informe sobre l’existència de crèdit en el pressupost de l’ajuntament
per tal de procedir a incoar expedient d’aprovació del Pla
d’aparcaments públics i aprovar els contractes de cessió d’ús a
l’ajuntament d’immobles privats amb destí a aparcaments públics
Cessió gratuïta a l’ajuntament de l’immoble situat al carrer Joan
XXIII, num. 5-7 i prolongació Jacint Verdaguer, num. 1 de la quota de
propietat de la finca de resultat num. 3 del Projecte de reparcel.alció
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13/12/12
13/12/12

19/12/12
19/12/12
20/12/12

21/12/12

28/12/12

9/1/13

15/1/13
28/1/13

30/1/13

30/1/13
30/1/13

30/1/13
30/1/13
30/1/13
12/2/13

del polígon de Les Escoles i aprovació de la memòria valorada
d’Adequació d’espai interior d’illa al barri La Natura, sota direcció
tècnica municipal per un pressupost de 46.740,40 €
Gratificacions del personal de l’ajuntament de novembre 2012
Nomenament d’urgència d’una funcionària interina per tla que presti
serveis com auxiliar administrativa per acumulació de tasques fins la
realització del procés de selecció
Donar continuïtat a la relació contractual de la Sra. Vanessa Mirón,
auxiliar de geriatria mitja jornada durant l’any 2013
Donar continuïtat a la relació contractual de la Sra. XXX treballadora
social mitja jornada durant l’any 2013
Aprovació de la concessió d’ajuda econòmica a 2 persones per
import de 39,30 € i 153,75 € respectivament i a l’entitat Caritas de
Sant Fruitós de Bages per import de 800,00 €.
Nòmina del mes de desembre i paga extra de desembre del personal
de l’ajuntament per import de 190.349,69 € i 2.760,17 €
respectivament i les despeses per dietes i locomoció per import de
1.047,39 €
Contractació en règim laboral d’interinitat a temps complert d’una
treballadora per cobrir una plaça d’auxiliar de geriatria com a
conseqüència de la baixa per ILT de de la XXX, titular del servei
Modificació de la RLT 1/2013 modificant la denominació i contingut
d’una existent i augmentar en una nova plaça del lloc de treball
d’auxiliar administratiu telefònica
Gratificacions del personal de l’ajuntament desembre 2012
Nòmina del mes de gener de 2013 del personal de l’ajuntament per
import de 196.973,83 € i despeses per dietes i locomoció per import
de 125,41 €
Aprovació de la certificació primera i única, la factura i acta de
recepció de les obres contingudes en la memòria valorada Reasfaltat
de carrers any 2012 per import de 18.749,07 €
Aprovació justificació subvenció CONVENI ASSOCIACIÓ GENT
GRAN ( BAR ESPLAI ) 20012 per import de 4.000,00 €
Aprovació justificació conveni amb l’entitat Agrupació Coral de Sant
Fruitós 2012 per import de 900,00 €

Aprovació justificació conveni amb l’entitat Conveni Xarxa de Sant
Fruitós 2012 per import de 2.000,00 €
Aprovació justificació conveni amb l’entitat Associació Asmodaics i
Goliaters per import de 1.750,00 €
Aprovació subvenció extraordinària a l’entitat Club Tennis Manresa
per import de 2.000,00 €
Gratificació del personal de l’ajuntament de gener 2013
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25/2/13

28/2/13
4/3/13

4/3/13
12/3/13
12/3/13
12/3/13
14/3/13

25/3/13

2/4/13
2/4/13
3/4/13

3/4/13

4/4/13
11/4/13

15/4/13

Nòmina del mes de febrer 23013 del personal de l’ajuntament per
import de 198.735,31 € i despeses per dietes i locomoció per import
de 216,76 €
Aprovació de la despesa i factura de les obres de reparació del tram
del talús de la carretera de Sant Benet per import de 21.629,38 €
Autorització d’ús privatiu sense transformació o modificació del
domini públic subjecte a l’atorgament de llicència d’ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària. Aprovació
del text del conveni regulador de les condicions de l’autorització i de
l’ús.
Adhesió a l’acord marc pel subministrament d’energia elèctrica i gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Gratificacions del personal de l’ajuntament de febrer 2013
Contractació en règim laboral interí d’una auxiliar de geriatria per
substitució de la titular per obertura d’expedient disciplinari
Aprovació de les bases i convocatòria per la contractació de 2
conserges per la piscina municipal d’estiu 2013
Aprovació de l’expedient de contractació i plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques per l’adjudicació mitjançat
procediment obert del contracte administratiu especial per a
l’explotació en règim de subarrendament, del servei de bar del
Teatre Casal Cultural i prestació del servei de consergeria i l’Escola
de Música
Nòmina del mes de març de 2013 del personal de l’ajuntament per
import de 195.497,77 € i despeses per dietes i locomoció per import
de 783,44 €
Aprovació justificació conveni amb l’entitat De festa en festa per la
Cavalcada de Reis de Sant Fruitós 2013 per import de 2.500,00 €
Aprovació del conveni amb l'entitat de comerciants "Sant Fruitos
Comerc actiu" per l'exercici 2013 per import de 1.500,00 euros
Aprovació del conveni de col·laboració amb el l’entitat col·lectiu de
Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages 2013 per import de
1.500,00 €
Aprovació del conveni de col·laboració amb l'entitat Geganters i
Grallers de Sant Fruitós de Bages 2013 per import de 1.000,00
euros.

Nomenament de 1 sergent interí per la policia local de Sant Fruitós
de Bages
Contractació en regim laboral interí d'una netejadora – cuinera pel
cap de setmana en substitució de la titular per gaudir de 2 dies
d'assumptes propis
Aprovació justificació subvenció FC Fruitosenc 2012 per import de
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17/4/13
18/4/13

19/4/13
23/4/13

23/4/13
25/4/13

25/4/13
10/5/13
15/5/13
22/5/13
23/5/13
27/5/13

27/5/13
4/6/13

5/6/13

6/6/13

10/6/13

12/6/13

6.800,00 €
Gratificacions del personal de l'ajuntament de mar!;: 2013
Contractació i aprovació de la despesa amb l'associació dels Nens
cantors de Viena per import de 0,000,00 euros, i ordenació d'un
pagament a compte a justificar de 4.000,00 €
Nomenament de 1 funcionari interí com agent de la policia local per
cobrir diferents situacions de baixes ILT i vacances
Aprovació del conveni de col·laboració amb el l'entitat col·lectiu
xarxa Espectacles infantils de Sant Fruitós de Bages 2013 per
import de 2.000,00 €
Aprovació del conveni de col·laboració amb el l'esplai de la gent gran
de Sant Fruitós de Bages 2013 per import de 4.000,00 €
Nòmina del mes d'abril de 2013 del personal de l'ajuntament per
Import de 195.397,50 € i despeses per dietes i locomoció per import
de 402,31 €
Aprovació del conveni de col·laboració amb l'entitat esportiva ASFE
de Sant Fruitós de Bages 2013 per import de 34.481,53 €
Gratificacions del personal de l'ajuntament de abril 2013
Nomenament de 1 funcionària interina com auxiliar administrativa
Nomenament de 1 funcionari interí com agent de la policia local per
cobrir substitucions de vacances durant l'estiu 2013
Contractació en regim laboral interí d'una netejadora – cuinera pel
cap de setmana en substitució de la titular per compensació d'hores
Informe sobre l’existència de crèdit en el pressupost de l'ajuntament
per tal de procedir a incoar expedient d'aprovació del contractes de
cessió d'ús temporal a l’ajuntament de l'immoble situat al carrer
Àngel Guimerà número 7, amb destí a Aparcament públlc
Adquisició de bens a títol lucratiu (gratuit) de l’immoble emplaçat al
carrer padró número 12, propietat de XXX
Aprovació subvenció en relació al conveni de col·laboració entre
l'ajuntament i l'entitat Asmodaics i goliaters per l'any 2013 per import
de 1.750,00 €
Contractació en regim laboral interí a jornada de 2 auxiliars de
Geriatria en substitució de personal de la residencia per gaudi de
vacances de les titulars del servei

Ampliació de jornada laboral del sr, Marti Flotats, educador Social,
fruit de l'acumulació de tasques de caire administratiu lligades a la
finalització de l'aula socioeducativa
Acord proposant la modificació d'horari de treball, de les Tasques i
adequació retributiva del sr. XXX per dur a terme el manteniment de
la piscina municipal durant l'estiu 2013
Gratificacions del personal de l’ajuntament de maig 2013
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14/6/13
20/6/13

27/6/13

Contractació de 2 conserges per la piscina municipal d'estiu 2013
Nòmina del mes de juny i paga extra d'estiu de 2013 del personal de
l'ajuntament per un import conjunt de 372.627,45 € i despeses per
dietes i locomoció per import de 1.048,83 €
Contractació en regim laboral interí a jornada parcial d'una
Netejadora - cuinera de la residencia de la gent gran per gaudi de
Vacances de la titular del servei

17. Donar compte de l’acceptació manifestada per part de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages respecte de 18 pagaments pendents d’abonar, a
través del mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a
proveïdors.
En data 29 de juny de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret
Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.
Diferents deutors de l’Ajuntament s’han adherit a aquest mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament de proveïdors, entre ells la Generalitat i els seus
organismes dependents.
Donat que la Generalitat i els seus organismes dependents han tramès a
l’Administració de l’Estat un llistat compost de 18 pagaments pendents d’abonar, en el
qual s’inclouen les transferències pendents comptabilitzades amb anterioritat a 31 de
desembre.
Donat que des del 25 de juliol i fins al 6 de setembre, els ens locals havien d’acceptar
el pagament del deute a través d’aquest mecanisme de forma expressa.
Es dona compte de l’acceptació manifestada per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages i per tant de l’acceptació en data 3 de setembre de 2013, dels 18 pagaments
pendents d’abonar a través del mecanisme esmentat.
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CMI PROMOCIÓ TERRITORI
18. Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de
Sant Fruitós de Bages.
Primer. Per acord de ple de 14 de març de 2012, l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages va acordar :
“Primer.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa seus els objectius de la
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de
CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per al 2020 mitjançant a la
creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a elaborar un
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea
i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona.
(...)”
Segon. L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va sol·licitar de la Diputació de
Barcelona el suport tècnic per a donar compliment als compromisos adquirits per
aquell acord de 14 de març de 2012.
Tercer. En data 2 de juliol de 2013, l’àrea de Territori i sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona fa lliurament del Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Sant
Fruitós de Bages, que es materialitza en 5 documents : Document I, Pla d’acció de
l’energia sostenible; Document II, Pla de participació; Document III, Document de
síntesi; Document IV,SEAP template; i Document V, Annexos.
Quart. Atès que s’ha d’iniciar el procediment per a la seva aprovació, es proposa al
ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció del Territori,
l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de Sant Fruitós
de Bages, amb els documents que el composen i sotmetre’l a informació pública
durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, tauler
d’anuncis i web municipal, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació
d’al·legacions, reclamacions i suggeriments.
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Segon.- Establir que en cas que durant el termini d’informació pública, no es formuli
cap reclamació, al·legació o suggeriment, s’entén que l’acord d‘aprovació inicial
esdevé definitiu.
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
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 ).
19. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de
circulació, quant a les reserves d’aparcament per a disminuïts físics.
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 35 de l’ordenança municipal
de circulació, en els termes següents:
“Article 35. Senyalització.
En les esmentades reserves es determinarà si són d’horari permanent o limitat, i si
regiran tots els dies de l’any o només els feiners. Aquestes zones s’han de senyalitzar
tant verticalment com horitzontalment, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
Les reserves d’aparcament per disminuïts físics han de senyalar-se permanentment
amb el símbol internacional d’accessibilitat de manera que sigui fàcilment visibles.
Quant al dibuix i dimensions mínimes del símbol internacional d’accessibilitat i
d’aquests aparcaments s’estarà al que disposa el Decret 135/95 de desplegament de
la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Les reserves d’aparcament per a disminuïts físics podran atorgar-se per al vehicle
d’una persona que sigui titular de la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució. En aquest cas, a la senyalització de la reserva s’afegirà un rètol addicional,
on constarà la matrícula del vehicle. Les despeses de la senyalització i les taxes que
es puguin meritar seran a càrrec del titular de la reserva.
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Cas que temporalment per avaria o accident la plaça hagi de ser ocupada per un
vehicle de substitució, el titular de la reserva ho comunicarà abans de la seva
utilització a l’Ajuntament.
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 30 dies per
a la presentació de reclamacions i suggeriments, en els termes institucionals de
l’article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Tercer.- Declarar que l’aprovació inicial serà definitiva si, durant el període d’informació
pública, no en sorgeixen al·legacions.
Quart.- Disposar la publicació oficial de la modificació de l’ordenança definitivament
aprovada, cas que aquesta esdevingui per ministeri de la Llei conforme el previst als
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
modificació a:




Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el període d’un mes.
Taulell d’Edictes municipal, durant el període d’un mes.
Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Així mateix, s’haurà de publicar una ressenya de la publicació de l’esmentada
modificació de l’ordenança que s’hagi fet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Declarar que:
-

-

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

Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, 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.
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte de l'Ordenança
La present Ordenança té com objecte principal garantir la seguretat, l'ús i el gaudir
dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vianants,
vehicles i animals per les vies urbanes, d'acord amb el que estableix la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i disposicions complementàries.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1.
2.

3.

L'àmbit territorial de l'ordenança és el terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Aquesta ordenança serà d'aplicació en totes les vies i terrenys públics aptes per a
la circulació, tant urbanes com interurbanes, a les vies i terrenys que sense tenir
aquesta aptitud, siguin ús comú, i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats
per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris.
No seran aplicables els preceptes d'aquesta ordenança als camins, terrenys,
garatges, cotxeres i altres locals de similars característiques, construïts dins de
finques privades, sostrets a l'ús públic, i destinats a l'ús exclusiu dels propietaris i
dels seus dependents.

Article 3
Agents de l'Autoritat
Els membres de la Policia Local i el personal adscrit al cos que reglamentàriament
tinguin la missió de la vigilància i control del transit tindran, a tots els efectes, totes les
atribucions que la Llei i els Reglaments atorguen als Agents de l'Autoritat en aquesta
matèria.
CAPÍTOL II
SENYALITZACIÓ
Article 4
Senyalització
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població regeixen per tota la
Vila, llevat de la senyalització específica que consti en les vies.
2. La instal·lació dels senyals de trànsit, incloent les informatives, és competència
única i exclusiva de l'Ajuntament en la forma que, en cada moment, determini la
legislació vigent.
En alguns casos, els particulars podran instal·lar senyals a les vies de la seva
propietat o en algunes de propietat pública. No obstant això, en aquests casos,
sempre que la via en qüestió sigui utilitzada per una col·lectivitat indeterminada
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3.

4.

5.

6.

d'usuaris, no podran procedir a la col·locació de cap senyal sense la prèvia
autorització municipal.
Es prohibeix la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit.
És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells i instal·lacions en general,
que es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la
circulació, o que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera
perillosa la deguda atenció dels usuaris, o limitin la visibilitat dels senyals.
L'autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada, i
si convé, la substitució dels senyals antireglamentàriament instal·lats i dels que
hagin perdut el seu objecte o que no el compleixen degut al seu deteriorament.
Actuacions dels Agents Municipals.
a) Els senyals i les indicacions dels Agents Municipals prevalen sobre qualsevol
altre senyal, sigui semafòric, vertical o horitzontal.
b) Els Agents Municipals per raons de seguretat, ordre públic, emergències, festes,
o bé per garantir la fluïdesa de la circulació podran modificar eventualment la
senyalització existent.
Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda, es
senyalitzen conjuntament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra
i un senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària
que contingui l'esmentat símbol.
TÍTOL PRIMER
COMPORTAMENT A LA VIA

CAPÍTOL I
OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA
Article 5
Normes generals
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte,
temporals o permanents, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles.
2. L'Ajuntament podrà ordenar la col·locació d'obstacles a la via pública (boles,
jardineres, fitons, etc.) sempre i quan dita col·locació sigui per millorar la lliure
circulació de vianants i vehicles per la via o una millor regulació.
3. L'ocupació temporal a la via pública de qualsevol objecte o instal·lació que dificulti
o obstaculitzi la circulació, requerirà la prèvia obtenció de la corresponent
autorització municipal i abonament de les taxes corresponents.
4. El tancament de carrers requerirà la prèvia obtenció de la autorització municipal i
abonament de les taxes corresponents si s'escau.
Article 6
Senyalització d'obstacles
Tot obstacle que destorbi la lliure circulació dels vianants i vehicles haurà de ser
senyalitzat, il·luminat i protegit per a garantir la seguretat dels usuaris. Qui hagi creat
l'obstacle és responsable del compliment d’aquestes obligacions.
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Article 7
Retirada d'obstacles
L'autoritat municipal podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública o, en cas
d'absència o negativa del titular, procedir d'ofici a la seva retirada, en els següents
casos:
a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització municipal.
b) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que motivaren la col·locació de
l'obstacle o objecte i ultrapassi el termini de vigència de l'autorització.
c) Quan la col·locació o característiques de l'objecte o instal·lació no s'ajusti a
les condicions de l'autorització municipal o de l'article anterior.
d) Quan per la seva situació destorbi la circulació de vehicles i vianants, o la
posi en perill per manca de visibilitat.
e) Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles seran a càrrec del
responsable.
CAPÍTOL II
VIANANTS
Article 8
Normes generals de comportament
1. Els vianants circularan per les voreres o, en cas d'inexistència d'aquelles, el més a
prop possible de les façanes, guardant preferentment la seva dreta i, extremant les
precaucions a les sortides i entrades de garatges. En vies que no permetin el pas
simultani de dues persones, tindrà preferència la persona amb més dificultats per
transitar.
2. Les calçades es travessaran pels passos senyalitzats mitjançant senyalització
semafòrica, vertical o horitzontal i, si no n'hi ha, es travessarà perpendicularment a
la línia de vorada, el més a prop possible de les cruïlles i després d'assegurar-se
que no s'acosten vehicles. En tot cas s'extremaran les precaucions i, si és
necessari, els vianants s'esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.
Article 9
Preferències
Fora dels casos d'emergència o prestació d'un servei públic puntual, els vianants tenen
sempre preferència:
a) A les voreres.
b) Als passos de vianants.
c) A les zones de mercats i fires.
d) Als carrers senyalitzats com a zones d'ús prioritari pels vianants, sobre
qualsevol vehicle encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.
e) Als carrers sense voreres.
f) Als carrers amb voreres estretes.
Article 10
Vianants d'atenció preferent
Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada,
acompanyament d'infants, - amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, i altres
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situacions anàlogues, tindran especial preferència quan circulin per zones reservades
als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.
Article 11
Prohibicions
No es permetrà a les calçades i zones reservades als vianants la realització de jocs i
activitats de tota mena que puguin representar molèsties o perill per als vianants o per
a la circulació dels vehicles fora del cas d'autorització expressa.
Article 12
Illes de vianants
1. L'Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida de
vehicles, al centre històric de la població o en aquelles altres zones que, ateses les
seves característiques, així ho aconsellin. En aquests indrets, l'ús prioritari dels
carrers és reservat als vianants i en cas que s'autoritzi la circulació de determinats
vehicles, aquests ho faran amb les degudes precaucions per evitar molèsties o
perills als altres usuaris.
2. La condició d'illa de vianants s'ha de senyalitzar, especialment si és horària. S'hi
poden instal·lar elements mòbils o fixos que hi impedeixin l'accés.
3. La prohibició de circular pels carrers esmentats no afecta els vehicles del servei
d'ambulàncies, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Policia, i altres vehicles
especialment autoritzats per al cas o que estiguin realitzant funcions especials
d'interès públic.
Article 13
Carrers residencials
1. L'Ajuntament podrà senyalitzar com carrers residencials les vies urbanes o zones
de la població en les quals el trànsit de vehicles no sigui intens.
2. En aquests carrers, els vianants tenen preferència sobre els vehicles.
3. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre la resta de vehicles, però no
sobre els vianants.
Article 14
Llocs d’afluència de vianants
1. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes
festius, culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on
l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i
prendran les precaucions necessàries.
2. Les mateixes mesures s'hauran d'adoptar en cas de pluja, obres, poda d'arbres,
mal estat del paviment, estretor de la via o qualsevol altre circumstància que ho
aconselli.
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TÍTOL SEGON
CIRCULACIÓ DE VEHICLES
CAPÍTOL I
DOCUMENTACIÓ
Article 15
Autoritzacions administratives
1. Per a la circulació per les vies públiques, els vehicles hauran de disposar de les
autoritzacions i documentació exigida per la legislació. Tanmateix, els conductors
hauran d'haver obtingut l'autorització administrativa per conduir.
2. La circulació d'un vehicle sense autorització administrativa, donarà lloc a la
immobilització del vehicle.
CAPÍTOL II
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES
Article 16
Normes generals
1. Els vehicles a motor de dues rodes - motocicletes i ciclomotors -, no poden circular
per damunt de les voreres i per les altres zones destinades als vianants.
2. Els vehicles de dues rodes no podran circular entre dues files de vehicles de
superior categoria, ni entre una fila i la vorera. Circularan sempre per la seva dreta,
amb les precaucions necessàries i evitant els adelantaments incorrectes, la ziga
zaga i les competicions entre els conductors.
3. Les motocicletes i ciclomotors no podran circular pels carrils destinats per a
bicicletes.
4. Les motocicletes i ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per
acceleracions brusques, tubs d'escapaments alterats o altres circumstàncies
anòmales.
5. Els conductors i passatgers de motocicletes i els conductors de ciclomotors han de
portar obligatòriament casc homologat, en les condicions idònies per assegurar la
seva finalitat protectora.
Article 17
Bicicletes
1. Les bicicletes podran circular per les vies urbanes o pels carrils o espais reservats
a aquesta finalitat i degudament senyalitzats.
2. Quan circulin per la calçada, ho faran el més a prop possible de la vorera,
senyalitzaran les maniobres i respectaran en tot moment les normes de circulació.
3. Els infants menors de 12 anys, usuaris de patins, monopatins, bicicletes i tricicles,
seran considerats vianants a tots els efectes, circularan per les voreres i altres
parts de la via destinats als mateixos, respectaran l'ús que facin altres usuaris.
Resta prohibit que s'agafin a altres vehicles per ésser arrossegats.
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CAPÍTOL III
SOROLLS I FUMS
Article 18, Ciclomotors. Aquest article queda derogat
Article 19.
Normes generals
1. Es prohibeix circular produint sorolls estridents, sobretot en hores nocturnes,
ocasionats per acceleracions brusques i innecessàries o la mancança dels
dispositius silenciosos o amb aquests incomplets, alterats, deteriorats o
inadequats.
2. L'Ajuntament, per aquest motiu, podrà restringir el trànsit o immobilitzar el vehicle
infractor.
3. El propietari o conductor d'un vehicle a motor estarà obligat a facilitar als Agents
Municipals, la comprovació del nivell sonor.
Article 20
Immobilització
1. Els vehicles que superin els límits sonors podran ser immobilitzats fins que es
produeixi la reparació o, es garanteixi aquesta a judici de l'agent encarregat de la
vigilància del trànsit. Les despeses de la immobilització aniran a càrrec del
responsable de la infracció.
2. Quan les anomalies no siguin d'importància, els titulars dels vehicles que
s'immobilitzin hauran d'esmenar-les en el mateix lloc de la immobilització. En cas
contrari, es podrà establir la immobilització al lloc on s'hagi de reparar, però el
trasllat es farà de forma que no causi molèsties o perill.
3. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emeti el vehicle sigui notòriament
estrident i l'agent actuant no disposi d'aparell mesurador, podrà ordenar i procedir a
la immobilització immediata del vehicle, sense perjudici que posteriorment es
sotmeti a les proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.
4. La immobilització podrà ésser aixecada per a la conducció del vehicle al dipòsit o
taller que designi el seu titular, o per passar revisió en una estació de la Inspecció
Tècnica de Vehicles. A aquest efecte, es concedirà al propietari del vehicle un
termini de deu dies, passats els quals sense que el vehicle s'hagi presentat a
revisió, o bé aquesta hagi resultat negativa, l'Ajuntament tramitarà el corresponent
expedient sancionador.
5. El dipositari del vehicle serà responsable que no circuli fins que no s'hagi posat
remei al defecte a causa del qual ha estat immobilitzat.
Article 21
Emissió de gasos
1. Es prohibeix la circulació en vies urbanes de vehicles que emetin gasos de
combustió que superin els límits de volum i grau de toxicitat determinats
reglamentàriament, així com els que perdin olis o gasolina de forma notòria.
2. L'apreciació del volum d'emissió, i la toxicitat dels fums i gasos, es farà per mitjà
dels aparells homologats adients.
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Article 22
Dispositius acústics
1. Es prohibeix la utilització de dispositius acústics en tot el terme municipal de Sant
Fruitós de Bages, durant les 24 hores del dia, excepte en el supòsit de dificultat o
urgència que constitueix un risc per a les persones o coses.
2. En cas d'un servei d'urgència, s'exclouen d'aquesta prohibició les ambulàncies, els
vehicles del Servei d'Extinció d'Incendis, policia, i altres que estiguin realitzant
funcions especials d'interès públic.
CAPÍTOL IV
PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR
Article 23
Transports especials
Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats
reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la població sense
autorització municipal, previ pagament de les taxes corresponents.
Article 24
Transport escolar, de menors i minusvàlids
La prestació dels serveis de transport escolar, menors, minusvàlids i persones amb
mobilitat reduïda, estaran subjectes a autorització municipal per a determinar els llocs
de parada idonis, sense perjudici del compliment de la normativa d'altres organismes
per a realitzar aquesta activitat.
CAPÍTOL V
CINTURÓ DE SEGURETAT
Article 25
Cinturó de seguretat
Pel que fa a l'ús del cinturó de seguretat, s'estarà al que disposen el R. D. L. 339/90 de
2 de març de la Ley sobre tráfico, circulación de vehiculos a motor y seguridad vial y el
Reglamento General de circulación y desarrollo de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprovat pel Decret 13/92 de 17 de gener.
CAPÍTOL VI
CARRUATGES, CAVALLERIES I BESTIAR
Article 26
Carruatges, cavalleries i bestiar
1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta i han de ser portats al
pas.
2. Els responsables, guies i cuidadors de bestiar, conduiran aquest amb les
precaucions degudes, mantenint en tot moment el control sobre ell i restant prohibit
conduir-lo per zona urbana, excepte per les vies senyalitzades a l'efecte.
3. Resta prohibit deixar animals solts a les vies urbanes.
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TÍTOL TERCER
PARADES I ESTACIONAMENTS
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 27
La parada
Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i si ho fa per
motius excepcionals, haurà de tenir-lo a l'abast per a retirar-lo en el mateix moment
que sigui requerit o les circumstàncies ho demanin.
2. La parada s'haurà de fer arrambant el vehicle a la vorera i els passatgers hauran
de baixar per aquest cantó. El conductor podrà sortir per la banda contrària sempre
que s'asseguri que pot fer-ho sense cap perill.
3. La parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es produeixin a la circulació
i als carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense sobresortir de l'alineació
de les voreres. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers són malalts
greus o impedits, quan es tracti dels camions de la neteja o recollida
d'escombraries o qualsevol vehicle de servei públic en cas de necessitat i per al
temps imprescindible.
4. En els carrers urbanitzats que no tinguin vorera es deixarà una distància mínima
d'un metre des de la façana més propera.
Article 28
Prohibició de parar
Queda prohibida la parada:
1. Als passos senyalitzats per a vianants, als passos i estacionaments habilitats
per a persones amb mobilitat reduïda, i als carrils o espais reservats per a
ciclistes.
2. A les voreres, als passeigs, i altres zones destinades al pas de vianants.
3. Als revolts, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
4. A les cruïlles i interseccions.
5. Als llocs que s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris
als quals afecti, o s'obligui aquests a fer maniobres.
6. A les vies d'atenció preferent o de qualsevol altre denominació viària
degudament senyalitzades.
7. En doble filera, tant si el que hi ha en primera filera és un vehicle, un contenidor
o algun altre element.
8. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el
servei de determinats usuaris, i, per tant, a les parades de transport públic i
reserves de qualsevol mena.
9. Si destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim.
10. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.
11. Als llocs on ho prohibeixin les lleis i reglaments sobre Trànsit.
Article 29
Estacionament
L'estacionament es regirà per les següents normes:
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1. Els vehicles es podran estacionar en filera paral·lelament a la vorera i, quan
així estigui senyalitzada, ho faran en bateria o semi-bateria, és a dir,
perpendicularment o obliquament a aquella.
2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es
col·locaran dins el perímetre marcat.
3. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies
urbanes separats del vehicle tractor sense l'oportuna autorització.
Article 30
Prohibició d'estacionar
1. En general, queda prohibit estacionar en tots els casos on estigui prohibida la
parada.
2. Altres prohibicions d'estacionament:
a) A distància inferior a cinc metres de les cantonades quan es dificulti el gir als
altres vehicles o impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer.
b) Quan destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
c) En els guals, totalment o parcialment.
d) A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de
mercaderies sense efectuar-la durant un temps superior a 15 minuts.
e) En plena calçada encara que no pertorbi greument la circulació.
f) En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d'una columna de
vehicles.
g) Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplada de la calçada
només permeti el pas de dues columnes de vehicles.
h) A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades,
o hagin de ser objecte de neteja, reparacions o poda d'arbres. En tal cas, es
col·locarà la deguda informació amb la suficient antelació que en cap cas podrà ser
de menys de 24 hores.
i) Fora dels límits senyalitzats dels estacionaments autoritzats.
j) A les places i parcs, les zones reservades al pas o esbarjo dels vianants, refugis,
passeigs, i zones senyalitzades amb franjes al paviment, fora d'autorització
expressa i senyalitzada.
k) En un mateix lloc més de quinze dies consecutius.
l) Als xamfrans.
m) Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.
Article 31
Regulacions especials d'estacionament
1. Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s'hi pot
estacionar el vehicle, però s'ha de deixar una separació d'un metre entre el vehicle
i els immobles i en cap cas, no es pot fer davant de les entrades dels habitatges.
2. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i de sentit únic
de circulació, els vehicles seran estacionats en una sola banda del carrer.
3. Als carrers degudament senyalitzats, els canvis de costat d'estacionament al final
de cada període, es farà com a màxim a les vuit hores del matí del primer dia del
període següent, sempre que, en fer-ho no es destorbi la circulació.
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4. Els titulars de targetes de disminuïts físics i d'altres persones d'atenció preferent,
expedides per l'organisme competent podran estacionar en qualsevol lloc de la via
pública, durant el temps imprescindible i sempre que no es destorbi la circulació de
vehicles i vianants, però mai en indrets on l'estacionament incorri greument en
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu la normativa.
5. Vehicles de dues rodes.
a) Les motocicletes, ciclomotors i bicicletes no podran estacionar en les voreres i
passeigs tret que hi hagi una senyalització en sentit contrari. En aquest últim cas
únicament es podrà utilitzar la força del motor per a salvar el desnivell de la vorera.
b) Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de
manera que no s'impedeixi l'accés o sortida als vehicles estacionats.
CAPÍTOL II
ZONES DE RESERVA
Article 32
Classes
1. L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en els quals l'interès
públic ho exigeix.
2. Les zones de reserva són de:
Reserva d'encotxament i desencotxament.
Reserva d'estacionament.
Reserva d'estacionament o parada per a transports públics de viatgers.
Reserva per a contenidors de tota mena, quan siguin degudament autoritzats per a
ocupar-la.
Article 33
Guals
A petició dels propietaris de locals o habitatges, l'Ajuntament podrà autoritzar la
reserva d'estacionament per permetre l'entrada i sortida de vehicles als immobles, fent
abonament de les taxes municipals corresponents.
Article 34
Reserva per activitats comercials i industrials
A petició dels titulars de l'activitat econòmica, l'Ajuntament podrà autoritzar la reserva
d'estacionament davant el local de negoci o en zona pròxima, fent abonament de les
taxes municipals corresponents.
Article 35
Senyalització
En les esmentades reserves es determinarà si són d'horari permanent o limitat, i si
regiran tots els dies de l'any o només els feiners. Aquestes zones s'han de senyalitzar
tant verticalment com horitzontalment, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
Les reserves d'aparcament per disminuïts físics han de senyalar-se permanentment
amb el símbol internacional d'accessibilitat de manera que siguin fàcilment visibles.
Quant al dibuix i dimensions mínimes del símbol internacional d'accessibilitat i
d'aquests aparcaments s'estarà al que disposa el Decret 135/95 de desplegament de
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la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Les reserves d’aparcament per a disminuïts físics podran atorgar-se per al vehicle
d’una persona que sigui titular de la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució. En aquest cas, a la senyalització de la reserva s’afegirà un rètol addicional,
on constarà la matrícula del vehicle. Les despeses de la senyalització i les taxes que
es puguin meritar seran a càrrec del titular de la reserva.
Cas que temporalment per avaria o accident la plaça hagi de ser ocupada per un
vehicle de substitució, el titular de la reserva ho comunicarà abans de la seva
utilització a l’Ajuntament.
CAPÍTOL III
PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC
Article 36
Normes generals
1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades del transport
públic.
2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per a recollir o deixar
els usuaris, llevat de les senyalitzades com a final i inici de la línia.
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la
parada.
4. El conductor del transport públic necessàriament haurà d'ocupar la parada per a
realitzar aquestes tasques, mai ho farà en mig de la calçada.
CAPÍTOL IV
CÀRREGA I DESCÀRREGA
Article 37
Normes generals
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals
comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.
2. Quan les condicions dels locals comercials i industrials no permetin la càrrega i
descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones
reservades per a aquest fi.
3. En cas de manca de zona reservada, la càrrega i descàrrega s'efectuarà de
manera que no dificulti el trànsit i pel temps imprescindible per efectuar-la.
Article 38
Prohibicions
En cap cas i sota cap circumstància els vehicles que realitzin operacions de càrrega i
descàrrega podran fer-ho en les llocs on estigui prohibida la parada.
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Article 39
Operacions de càrrega i descàrrega
5. Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de càrrega i
descàrrega no es deixaran al terra, traslladant-se directament del vehicle a
l'immoble o a la inversa.
6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes
precaucions per evitar sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la
vorera.
7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a
la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per a agilitzar l'operació i procurant no
dificultar la circulació tant de vianants com de vehicles.
8. La càrrega i descàrrega haurà d'efectuar-se dins l'horari i en les zones fixades per
l'Ajuntament.
9. El conductor del vehicle sols es podrà absentar del mateix, pel temps
imprescindible per realitzar la càrrega i descàrrega.
10. Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions poden ésser utilitzades
tant per vehicles comercials com privats i mentre durin aquestes operacions.
CAPÍTOL V
RETIRADA DE VEHICLES
Article 40
Condicions generals
La Policia Local podrà procedir a la retirada de vehicles de la via pública i al seu
trasllat al Dipòsit de Vehicles en els casos següents:
a) Sempre que constitueixi perill, dificulti greument la circulació de vehicles o
vianants o el funcionament d'algun servei públic, o deteriori el patrimoni públic.
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la circulació del vehicle i el seu
conductor no procedís a la seva retirada de la via, o quan el conductor estigui
impossibilitat de conduir i no pugui sol·licitar la retirada del vehicle a persona o
empresa.
c) Quan hagi estat immobilitzat per deficiència del mateix vehicle.
d) Quan, immobilitzat un vehicle, de conformitat amb el que estableix l'article 67.1
paràgraf 3r de la Llei de Seguretat Vial, infractor persistís en la seva negativa
de dipositar o garantir el pagament de l'import de la sanció.
e) Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via.
f) Quan el vehicle estigui estacionat en els carrils o zones reservades
exclusivament a la circulació, o pel servei de determinats usuaris.
g) Quan en compliment de les seves funcions o per instruccions de l’autoritat
Judicial o Administrativa competent, tingui que immobilitzar, precintar i/o
procedir al dipòsit de vehicles.
Article 41
Estacionaments que comporten la retirada del vehicle
A títol enunciatiu procedeix la retirada d'un vehicle en els següents casos d'acord amb
la Llei de Seguretat Vial:
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a) Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a serveis d'urgència,
davant de sortida d'emergència de local destinat a espectacles o actes públics
durant les hores de funcionament, boca d'incendis o similar.
b) Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a l'estacionament de
persones amb disminucions físiques.
c) Quan estigui estacionat en pas de vianants o en un rebaix de vorera per a
persones amb mobilitat reduïda.
d) Quan estigui estacionat en una parada de transport públic o servei oficial
degudament senyalitzada i delimitada.
e) Quan estigui estacionat en una via, carril, zona o punt on estigui prohibida la
parada.
f) Quan estigui estacionat en doble filera sense el conductor.
g) Quan estigui estacionat en doble filera amb el conductor, sempre que el mateix
no procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.
h) Quan estigui estacionat en cruïlla sense suficient angle de gir.
i) Quan estigui estacionat en el vèrtex d'un xamfrà o extrem d'una cantonada
amb dificultats per als usuaris dels carrils de circulació.
j) Quan estigui estacionat de forma que impedeixi l'entrada o sortida d'un
immoble.
k) Quan estigui ocupant totalment o parcialment un gual degudament senyalitzat,
dins de l'horari autoritzat.
l) Quan estigui estacionat en zona destinada a càrrega i descàrrega sense
efectuar-la durant un temps superior als quinze minuts.
m) Quan estigui estacionat a una vorera, parcialment o totalment i sense
conductor.
n) Quan estigui estacionat a una vorera amb el conductor, sempre que el mateix
no procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.
o) Quan estigui estacionat en via preferent, impossibilitant la visió de la
senyalització existent.
p) Quan el vehicle estigui estacionat de forma que impedeixi la recollida de
residus.
Article 42
Retirada del vehicle per altres circumstàncies
1. Els Agents municipals també podran retirar els vehicles de la via pública en els
següents casos:
a) Quan estiguin estacionats en un lloc on s'hagi de realitzar un acte públic
degudament autoritzat.
b) Quan resulti necessari per a la neteja, poda, reparació i senyalització de la via
o per reserves temporals d'estacionament degudament autoritzades. Així com,
quan resulti necessari per a la manipulació de tapes de registre d'accés a
instal·lacions de serveis com aigua, clavegueram, gas, electricitat i
telecomunicacions.
c) En cas d'utilització il·legítima de vehicles a motor, robatori i emergències.
2. Les dues primeres circumstàncies s'advertiran amb suficient antelació i els vehicles
seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació als seus
conductors de la situació i emplaçament d'aquests. Els esmentats trasllats no
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comportaran cap mena de pagament, qualsevol que sigui el lloc on es porti el
vehicle, a excepció d'aquells supòsits en que s'evidencii una conducta conscient
del conductor que deliberadament ignori els signes de limitació de l'estacionament i
els advertiments fets.
Article 43
Despeses
1. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle infractor
i la seva estada en el Dipòsit de Vehicles, seran a compte del titular, que haurà de
pagar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a l'entrega del vehicle,
això sense perjudici del dret que gaudeix a interposar el recurs pertinent.
No es cobraran despeses en els casos de sostracció i altres formes d'utilització del
vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament justificats, així com en els
supòsits de l'article anterior.
2. L'estança injustificada del vehicle al Dipòsit Municipal de Vehicles, una vegada
notificat el titular del cessament de l'ordre de dipòsit o precinte que per qualsevol
motiu va ordenar el Jutjat, Prefectura Provincial de Trànsit o altre Organisme
competent, donarà lloc al pagament de les taxes corresponents per estança, una
vegada hagin transcorregut 24 hores des de la notificació. Transcorreguts 30 dies
naturals des de la notificació sense la retirada del vehicle s'aplicarà el procediment
establert per als vehicles abandonats.
3. La retirada del vehicle del Dipòsit només podrà fer-la el titular, o persona
autoritzada degudament acreditada.
Article 44
Suspensió de la retirada del vehicle
L'operació de retirada del vehicle es suspendrà en el moment que el conductor
comparegui abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i
prengui les mesures necessàries per a fer cessar la situació d'infracció en la qual es
trobava el cotxe, sense perjudici que, abans de l'entrega, s'abonin les taxes
acreditades per l'enganxament i com a conseqüència de l'activitat ja iniciada pels
serveis municipals.
CAPÍTOL VI
VEHICLES ABANDONATS
Article 45
Vehicles abandonats. Condicions
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si es troba en alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que estigui estacionat en la via pública durant un període superior a un mes
en el mateix lloc.
b) Que l'estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de
conservació que permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits
següents:
- Una situació d'abandonament.
- La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle.
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- Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria
un perill o un risc per a la seguretat viària, les persones o els béns.
c) Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d'una infracció,
accident o robatori, i que el seu titular, malgrat que hagi estat notificat
degudament, no l'hagi retirat del dipòsit de vehicles dins el termini de trenta
dies naturals posteriors a la data de la notificació.
d) Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el dipòsit
a conseqüència d'una ordre judicial o d'altres administracions, es pugui deduir
racionalment la manca d'interès en l'objecte, o en altres casos, el valor d'allò
dipositat no justifiqui l'estada continuada en el Dipòsit Municipal de Vehicles.
Article 46
Ordre de retirada
1. L'Alcalde podrà procedir a ordenar, als titulars dels vehicles, la seva retirada dels
espais objecte d'aquesta ordenança quan es pugui presumir racionalment el seu
abandonament.
2. Per a l'efectiu compliment d'aquestes ordres, es podran imposar sancions
coercitives en els termes de la legislació vigent i sense perjudici que es procedeixi
per via d'execució subsidiària a la retirada del vehicle en el cas que no ho faci el
seu titular.
Article 47
Procediment
1. Un cop detectat d'ofici, per denúncia de particular, o informe d'altres
administracions o organismes, un vehicle en situació d'abandonament, així com
passat el termini indicat en l'article 43.2, els agents municipals, sense perjudici de
la denúncia i sanció de la infracció constituïda per aquest fet, procediran a aixecar
una acta on es constatarà i recollirà de forma succinta l'estat del vehicle i el lloc on
es troba, així com altres circumstàncies concurrents; ordenant la retirada del
vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a l'efecte pel seu dipòsit.
2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els
arxius administratius, conferint-li el termini de 10 dies perquè se'n faci càrrec, previ
paga- ment de les taxes, formuli al·legacions o hi renunciï voluntàriament.
3. Passat el termini de deu dies durant el qual el titular pot efectuar al·legacions,
recuperar el seu vehicle en la forma establerta o renunciar-hi, es procedirà a
declarar-lo com abandonat, procedint a la seva posterior alienació pels sistemes de
subhasta o entrega a la persona o empresa a la que mitjançant contractació
pública s'hagi adjudicat el servei.
4. La declaració d'abandonament del vehicle, comportarà la de residu sòlid en els
termes als efectes de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.
5. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-se d'ofici
a donar de baixa del Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit
aquells als que prèviament hagi renunciat el seu titular.
6. La renúncia del titular o posseïdor del vehicle comportarà els efectes establerts a
l'article 36 de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.
7. En els supòsits establerts en l'art. 45. d, la notificació s'adreçarà a l'òrgan de
l'administració o a l'òrgan jurisdiccional a instància del qual es va procedir al dipòsit
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del vehicle. Transcorreguts 30 dies naturals sense resolució expressa notificada a
aquest Ajuntament contraria a la declaració d'abandonament, es considerarà el
silenci favorable a la continuació del procediment.
TÍTOL QUART
SANCIONS
CAPÍTOL I
INFRACCIONS
Article 48
Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infracció
administrativa, i seran sancionades d'acord amb la seva tipificació i qualificació dins el
marc de les disposicions legals sancionadores vigents.
Article 49
Tipus d'infraccions
1. Les infraccions es classifiquen com lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus les comeses contra normes que la Llei no qualifiqui com
greus o molt greus.
3. Són infraccions greus:
a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquin com greus.
b) Les infraccions lleus comeses amb reincidència.
4. Són infraccions molt greus:
a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquen com a molt greus.
b) Aquelles infraccions greus comeses amb reincidència.
5. S'entendrà per reincidència la comissió, en un any, de més de dues infraccions de
la mateixa naturalesa, les quals hagin estat sancionades per resolució ferma.
Article 50
Competència per sancionar
1. La competència per sancionar les infraccions a la present ordenança correspon a
l'Alcalde.
2. Serà competent el Subdelegat del Govern per a la imposició de sancions en
aquelles infraccions relatives a autoritzacions i suspensió del permís de conduir,
d'acord amb el que disposa l'art. 68.4 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles i Seguretat Vial.
CAPÍTOL II
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 51
Procediment sancionador
El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial aprovada pel R. D. L. 339/90 de 2 de
març, el R. D. 320/94 de 25 de febrer, que aprova el Reglament de procediment
sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor y Seguretat Vial,
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així com els principis generals recollits a la Llei 30/92, de 26 de novembre de regim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
Article 52
Import de les sancions
1. L'Ajuntament podrà establir per a les diferents infraccions especifiques a aquesta
ordenança, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació de
les denúncies pels agents i la imposició de les sancions.
2. Els imports que figurin a la taula de sancions aprovada per l'Ajuntament podran ser
modificats quan, per la naturalesa, circumstàncies o gravetat dels fets,
motivadament, en resultin altres quanties a les proposades en la denúncia o en la
fase d'instrucció, dintre de les quanties que estableixen els límits legals.
3. Les infraccions a aquesta ordenança o a les lleis que no estiguin específicament
contemplades per la taula de sancions, seran sancionades d’acord amb la taula de
sancions emesa per el Servei Català de Transit.
4. D’acord amb la normativa vigent en matèria de Transit
a) Les infraccions lleus es podran sancionar amb multa de fins 90 euros.
b) Les infraccions greus es podran sancionar amb multa de 91 euros fins a 300
euros.
c) Les infraccions molt greus es podran sancionar amb multa de 301 euros fins a
1500 euros.
Article 53
Reducció de la multa
Les sancions de multa, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui
originar la suspensió d'autoritzacions, podran fer-se efectives dins els 30 dies següents
a la notificació de la denúncia, amb una reducció del 30 % sobre la quantia fixada
provisionalment.
Article 54
Prescripció
La prescripció de l'acció per sancionar les infraccions es regula per la legislació vigent
sobre aquesta matèria. D'acord amb aquesta legislació l'acció per sancionar les
infraccions prescriu als tres mesos les infraccions lleus, sis mesos les infraccions
greus i un any les infraccions molt greus i les contemplades al article 67.2 de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial,comptats a partir del dia
que van esdevenir els fets motiu d'infracció.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
En allò no previst en la present ordenança serà d'aplicació la legislació general sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi ambient.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es declara derogada l'ordenança municipal següent:
Ordenança Municipal de Circulació, aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple a
la sessió de 29.10.08, aprovada definitivament pel Ple en data 23.12.08 i
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publicada en el seu text definitiu en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
número 313 de 30.12.08.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 18 de setembre de 2013, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província ( núm. 201 de 22.8.09 ) i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
20. Aprovació inicial del Reglament del servei de subministrament d’aigua
potable.
Primer. Vist el projecte de Reglament del servei de subministrament d’aigua potable,
redactat per la comissió d’estudis constituïda per acord del ple de l’ajuntament de 12
de juny de 2013
Segon. Vist allò establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 178 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, regulen l’aprovació
i/o modificació de reglaments i ordenances, així com els article 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Es proposa al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció
del Territori, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment la redacció del Reglament del servei de subministrament
d’aigua potable, amb el text que s’adjunta com annex al present acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública el transcrit reglament, mitjançant la inserció
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a la pàgina
web municipal, perquè els interessats per un termini de 30 dies hàbils, puguin
presentar les reclamacions o suggeriments que creguin adients, entenent-se que en el
cas que no se’n presenti cap, el reglament quedarà aprovat definitivament.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament, publicar íntegrament al BOP el text del
reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor. Així mateix, anunciar al
DOGC la referència del BOP en el qual es publica íntegrament el text i publicar-ho a la
web municipal.
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Quart.- El reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, sempre que s’hagi donat trasllat a l’administració de l’estat i a la
Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva.
Cinquè.- Declarar que:



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

Sisè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, 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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament de les activitats
econòmiques, però alhora és un element escàs. Per aquest motiu, cal afavorir-ne i
incentivar-ne el seu ús racional.
El marc normatiu regulador en matèria d’aigües ha experimentat canvis rellevants en
els últims anys arran de l’aprovació d’importants normes, tant a nivell comunitari
europeu, com a nivell estatal i català.
En aquest marc els Ajuntaments gaudeixen d’un import marc de competències,
atribuïdes tant per la legislació general de règim local com per la legislació sectorial
d'aigües.
Així segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
correspon al municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l'Estat i
de les Comunitats Autònomes, en matèria de subministrament d’aigua i de
clavegueram i tractament d’aigües residuals. Així mateix, l’abastament domiciliari
d’aigua potable i el clavegueram es configuren com a servei públic de prestació
obligatòria per a tots els municipis. L’abastament d'aigües i la depuració constitueixen
un servei essencial i reservat en favor de les entitats locals. En termes similars
s’expressa el 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.
En l’àmbit sectorial l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, atribueix als
ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua potable [apartat a)],
mentre que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
Aquestes àmplies competències municipals, així com les novetats introduïdes en la
regulació del subministrament d’aigua potable aconsellen l’elaboració del present
Reglament, amb l’objectiu d’adequar la regulació local del servei d’abastament al nou
marc legal.
El present Reglament es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, la qual atribueix als municipis la potestat reglamentària en
l’àmbit de les seves competències.
En aquest sentit, aquest Reglament té per objecte regular el servei de subministrament
d’aigua potable dins del territori del municipi de Sant Fruitós de Bages, determinar les
relacions entre el prestador del servei i els abonats, i fixar els drets i les obligacions
bàsiques de cadascuna de les parts, així com tots aquells aspectes tècnics,
mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic.
Amb aquesta finalitat, s’estructura en sis títols. En el primer, s’estableixen una sèrie de
disposicions generals i es fixen els drets i les obligacions dels usuaris del servei de
subministrament i del prestador del servei. En el segon, s’incorpora un conjunt
d’instruccions sobre la prestació del servei de subministrament i les connexions a la
xarxa de distribució. En el tercer i en el quart es regulen, respectivament, la
contractació del servei així com les circumstàncies que determinen la seva suspensió; i
la seva mesura. El títol cinquè regula el consum, i el títol sisè completa les previsions
d’aquest Reglament amb la regulació de la inspecció, el règim sancionador i el sistema
de consultes i reclamacions dels receptors del servei davant del prestador del servei.
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI
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Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és la regulació del servei de subministrament d’aigua
potable al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Article 2. Gestió i titularitat del servei
1. El servei de subministrament d’aigua potable és un servei públic de titularitat
municipal, sense perjudici de la forma de gestió que s’aprovi per l’Ajuntament.
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pot prestar el servei de subministrament
d’aigua potable mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics
previstes en la legislació vigent.
3. Sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, el servei de subministrament
domiciliari d’aigua potable es pot garantir emprant les fórmules associatives que
preveu la legislació de règim local, o mitjançant conveni o acord de delegació amb
altres administracions públiques.
4. Sense perjudici de la titularitat municipal del servei de subministrament, l’Ajuntament
comptarà per a la seva prestació amb el suport dels ens supramunicipals de
cooperació i assistència als municipis.
Article 3. Funcions de l’Ajuntament i garantia de subministrament
1. En la seva condició de titular del servei de subministrament d’aigua potable,
correspon a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’exercici de les funcions següents:
a) Prestar el servei, directament o indirecta, amb continuïtat i regularitat, i sense
altres interrupcions que les que es derivin de força major, o bé incidències
excepcionals i justificades, pròpies de l’explotació del servei, de conformitat amb
allò que estableix el present Reglament.
b) Garantir la potabilitat i la qualitat de l’aigua subministrada de conformitat amb allò
que estipula el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
c) Vetllar per a què els titulars d’establiments oberts al públic posin a disposició dels
seus usuaris aigua apta per al consum.
d) Organitzar, coordinar i reglamentar el servei.
e) Establir i modificar la forma de gestió directa o indirecta del servei.
f)
Aprovar l’adjudicació dels contractes administratius que tinguin per objecte la
gestió indirecta del servei.
g) Aprovar les taxes, preus o tarifes del servei, sens perjudici de les ulteriors funcions
que exerceixi l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria
d’autorització de preus.
h) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació vigent, en la seva
condició d’ens titular del servei.
2. El subministrament d’aigua als abonats és permanent, llevat si hi ha un pacte en
contra en el contracte, i no es pot interrompre si no és per força major, causes alienes
al prestador del servei o qualsevol altre motiu previst en aquest Reglament.
3. Quan es donin circumstàncies excepcionals, com ara sequeres, o altres situacions
que impliquin que la qualitat de l’aigua no sigui apta per al consum humà, el prestador
del servei, amb l’acord previ de l’Administració competent, podrà restringir el
subministrament d’aigua als abonats.
En aquest cas, el prestador del servei resta obligat a informar, pels mitjans de
comunicació de major difusió, de les restriccions, així com de la resta de mesures que
caldrà implantar.
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4. Les instal·lacions dels abonats que hagin d’atendre serveis essencials i crítics de la
població, i específicament els centres sanitaris, per als quals sigui fonamental la
disponibilitat d’aigua en tot moment, han de disposar d’elements destinats a garantir
una reserva d’aigua potable mínima necessària per donar continuïtat al servei.
Article 4. Accés al servei
En atenció al caràcter públic del servei de subministrament d’aigua, qualsevol persona
física o jurídica que ho sol•liciti, podrà accedir a la seva recepció sempre que compleixi
les disposicions, drets i obligacions que disposa aquest Reglament i resta de
normativa que sigui d’aplicació.
Article 5. Règim jurídic
1. El servei de subministrament d’aigua potable es regula per la normativa vigent en
matèria de règim local, aigües, sanitat, indústria i comerç, defensa dels consumidors i
usuaris, el Codi Tècnic de l’Edificació, pel present Reglament i per la resta
d’ordenances i reglaments municipals que no s’oposin a aquest Reglament.
2. Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques,
l’Ajuntament podrà aprovar totes les disposicions que siguin necessàries per a la
gestió del servei d’abastament, que seran complementàries d’aquest Reglament.
3. Aquest Reglament té vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o
parcial per una norma posterior de rang igual o superior.
Article 6. Definicions
Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:
a) Servei de subministrament: el conjunt de zones de protecció, obres i instal·lacions
que permeten la captació d’aigua destinada a la producció d’aigua potable; la seva
transformació en aigua potable; la distribució d’aquesta fins a l’entroncament dels
consumidors i usuaris, amb la dotació i la qualitat que s’estableixin.
b) Prestador del servei: qui gestiona el servei municipal d’abastament d’aigua potable,
directament o indirectament, en qualsevol de les modalitats previstes per la llei.
c) Abonat: persona física, jurídica, comunitat d'usuaris o de béns que ha subscrit un
contracte de subministrament domiciliari d’aigua amb el prestador del servei i rep, en el
seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu acord, el subministrament. A aquests
efectes, la qualitat d’abonat és independent de la de propietari, arrendatari o ocupant
per qualsevol altre títol, de la finca, la instal·lació o l’immoble de què es tracti.
d) Xarxa de distribució: és el conjunt de dipòsits i conduccions, les estacions de
bombament, canonades amb els seus elements de maniobra, control i accessoris,
instal•lades en finques de propietat municipal, carrers, places, camins i altres vies
públiques, i també aquelles altres instal·lacions de propietat privada i adscrites al
servei públic de subministrament d’aigües.
e) Clau o dispositiu de presa: es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de
distribució i obre el pas d’aigua al ramal d’escomesa. La seva utilització correspon
exclusivament al prestador del servei o aquella persona que aquest autoritzi.
f) Clau de registre: s’ubica sobre el ramal d’escomesa en la via pública junt a l’edifici.
La seva utilització correspon exclusivament al prestador del servei o persona
autoritzada per aquest. És el punt de lliurament d’aigua al consumidor o abonat i per
tant és el punt on acaba la responsabilitat del prestador del servei i on comença la
instal·lació responsabilitat de l’abonat.
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g) Clau de pas interna: és aquella situada en la unió del ramal d’escomesa amb el tub
d’alimentació, junt al llindar de la porta de l’interior de l’immoble, i s’allotjarà en una
cambra amb desguàs a l’exterior o clavegueram construïda pel propietari o abonat.
h) Ramal d’escomesa externa: és la canonada que enllaça la xarxa de distribució amb
la clau de registre. La seva instal·lació va a compte del prestador del servei i a càrrec
del propietari o promotor de l’immoble i les seves característiques es fixen d’acord amb
la pressió de l’aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local i serveis que
comprengui, d’acord amb la normativa reguladora de les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua.
i) Ramal d’escomesa interna: és la canonada que enllaça la clau de registre amb la
clau de pas interna. La seva instal·lació va a compte i càrrec del propietari o promotor
de l’immoble.
CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI I DELS
ABONATS
Article 7. Drets del prestador del servei
El prestador del servei de subministrament d’aigua potable té els següents drets:
a) Percebre les contraprestacions aprovades o autoritzades per la prestació del servei.
b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar
l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas que aquella produís pertorbacions a la
xarxa, incloent la regulació del cabal d’entrada a cada finca o edifici.
c) Disposar d’una tarifa de servei suficient per autofinançar-se. Quan l’anterior equilibri
no pugui produir-se, tindrà dret a demanar una nova tarifa o en el seu defecte la
corresponent compensació econòmica.
Article 8. Obligacions del prestador del servei
1. El prestador del servei de subministrament d’aigua potable està subjecte al
compliment de les següents obligacions:
a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol•liciti en els
termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
b) Mantenir les condicions sanitàries de l’aigua i les instal·lacions d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
c) Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament.
d) Col·laborar amb l’abonat en la solució de les situacions que el subministrament
pugui plantejar.
e) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors
o altres sistemes de mesura, i la tarifa legalment autoritzada per l’organisme
competent.
f) Instal·lar i mantenir els comptadors a totes les captacions municipals.
g) Mantenir un servei permanent de recepció d’avisos i atendre correctament qualsevol
consulta, reclamació o suggeriment formulats pels abonats, i contestar, per escrit, els
que es presentin d’aquesta forma.
h) Mantenir i reparar els dipòsits d’emmagatzematge general, les seves instal·lacions,
la xarxa de distribució i els ramals d’escomesa fins a la clau de registre.
i) Informar als abonats de les possibles anomalies en el subministrament o els
consums.
2. Quan l’Ajuntament presti el servei en règim de gestió directa podrà comptar per al
compliment de les anteriors obligacions amb el suport dels organismes
supramunicipals de cooperació i assistència als municipis.
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Article 9. Drets de l’abonat
L’abonat del servei gaudirà dels següents drets:
a) Disposar de l’aigua en les condicions higienicosanitàries que, d’acord amb les
instal·lacions de l’habitatge, indústria o altres i en funció del contracte, siguin les
adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
b) Disposar, en condicions normals, d’un subministrament permanent, sens perjudici
de les interrupcions o suspensions reglamentàriament autoritzades.
c) Requerir al prestador del servei els aclariments, informacions i assessorament
necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.
d) A que se li facturin els consums segons les tarifes vigents i a rebre la facturació del
consum efectuat, amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat que hi hagi un
pacte específic amb el prestador del servei municipal. e) Subscriure un contracte o
pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta.
e) En cas que per avaria en la xarxa d’aigües, dipòsits o d’altres causes s’hagués de
suspendre el servei, els abonats tindran dret a reclamació a partir del quart dia
consecutiu (aleshores al cobrar el rebut es deduiran els dies que l’abonat no hagi rebut
l’aigua), excepte en el cas que per força major s’hagués de suspendre el servei pel
qual els usuaris no tindran dret a reclamació. No obstant, s’entendrà que el servei es
rep regularment mentre no hi consti un avís fefaent de l’abonat adreçat al prestador del
servei. f) Formular les consultes i les reclamacions administratives que cregui
convenients d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament o la normativa
que correspongui.
g) Els altres que es puguin derivar d’aquest Reglament i de la legislació vigent.
Article 10. Obligacions de l’abonat
L’abonat està subjecte a les següents obligacions:
a) Satisfer puntualment l’import de les factures del servei d’aigua d’acord amb el que
preveu aquest Reglament, les ordenances i els acords municipals sobre el seu
establiment i exigència.
b) Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria imputables a
l’abonat.
c) Usar l’aigua subministrada en la forma i per als usos establerts a la pòlissa.
d) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a
subministrament d’aigua a altres locals, finques o habitatges diferents als consignats a
la pòlissa.
e) Permetre l’entrada al local del subministrament en les hores hàbils o de normal
relació amb l’exterior, al personal del servei que exhibint l’acreditació pertinent, tracti
de revisar o comprovar les instal·lacions.
f) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de
l’Administració, i no manipular sense l’autorització i supervisió expressa del servei les
instal·lacions situades a la via pública.
g) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa.
h) Comunicar al subministrador qualsevol modificació en la instal·lació interior, en
especial nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum, especialment
si es tracta de subministrament per a desenvolupar activitats.
i) Preveure les instal·lacions d’elevació, grups de pressió i dipòsits d’acord amb el que
estableix aquest Reglament.
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j) No provocar retorns de l’aigua cap a la xarxa pública amb perill d’alterar les seves
condicions.
k) Complir les ordres que l’Ajuntament pugui dictar en situacions d’excepcionalitat o
emergència.
l) Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a les
instal•lacions sota la seva responsabilitat.
m) Les altres que es puguin derivar d’aquest Reglament o de la legislació vigent.
Article 11. Prohibicions específiques
Resta prohibit a l’abonat:
a) Establir o autoritzar derivacions en la seva instal·lació per subministrar aigua a
altres locals o habitatges no consignats al contracte.
b) Revendre l’aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres ocupants.
c) Remunerar per qualsevol concepte els empleats del prestador del servei.

TÍTOL SEGON: CONNEXIÓ AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
CAPÍTOL I. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
Article 12. Fiança
1. El prestador del servei exigirà en el moment de la contractació del servei una fiança
en garantia de pagament dels rebuts del subministrament, la qual ha d’ésser
dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. La fiança té per objecte
garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu contracte,
sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta el
reintegrament dels seus descoberts.
2. En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte, s’ha de
procedir a la devolució de la fiança al seu titular o al seu representant legal. Si existís
responsabilitat pendent, l’import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la
diferència resultant.
Article 13. Classes de subministrament
Es defineixen les següents classes de subministrament, a efectes de distingir la tarifa
aplicable a cadascun:
1. El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les
necessitats normals d’un habitatge.
2. El subministrament comercial és aquell que s’utilitza quan l’aigua es destina a les
necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues,
clíniques, centres d'ensenyament privats, centre esportius, clubs socials i recreatius,
cotxeres, així com en tots aquells usos relacionats amb hostaleria, restauració,
allotjament i lleure, i en general, en tots aquells no destinats a un dels altres usos
indicats en aquest Reglament quan no es requereixi un cabal superior a 3,5 m3/h de
valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm.
3. El subministrament industrial és aquell que utilitza l’aigua com un element directe o
indirecte d'un procés de producció, o l'activitat del qual estigui compresa en les
seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques, aprovada pel
Decret 97/1995, de 21 de febrer. També tindran aquesta consideració els que
requereixen pel desenvolupament de la seva activitat un cabal superior a 3,5 m3/h de
valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, els que generin abocaments
Pàgina 75 de 101
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats no contemplades anteriorment i que
puguin ser considerades potencialment contaminants per l’Ajuntament i/o l’ens
prestador.
4. El subministrament ramader és aquell que es destina a activitats ramaderes i
granges.
5. El subministrament municipal és aquell que es destina als edificis, instal·lacions i
serveis de titularitat municipal, i als centres, serveis o dependencies que l’Ajuntament
determini expressament i que han de comunicar-se al prestador del servei.
6. El subministrament per a usos especials: qualsevol altre no definit en apartats
anteriors, inclosos els de caràcter temporal; en tot cas, tenen la condició d’usos
especials els subministraments provisional per a obres, fires o altres activitats
temporals a la via pública, els de protecció contra incendis i els subministraments per a
serveis essencials i crítics.
Article 14. Prioritat de subministrament
1. L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats
domiciliàries dels habitatges de la població urbana. Els subministraments d’aigua per a
usos comercials, industrials i altres usos es donaran en l’únic cas que les necessitats
d’abastament ho permetin.
2. Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l’Ajuntament, el prestador podrà en
qualsevol moment disminuir i, fins i tot, suspendre temporalment el subministrament
per a determinats usos, per causes justificades d’interès públic.
3. El prestador del servei haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol captació
d’aigua potable de la xarxa per a usos no previstos al present Reglament; als efectes
de què es s’emeti la corresponent autorització municipal, i a la vegada es procedeixi al
control de la pertinent facturació (si s’escau).
Article 15. Instal·lacions de l’abonat
1. Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les
condicions de seguretat reglamentàries i el prestador del servei podrà negar el
subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir
els requisits legals. A aquests efectes, el prestador del servei pot portar a terme en les
dites instal·lacions les comprovacions que siguin necessàries abans de procedir a la
connexió a la xarxa de distribució.
2. Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei pot comunicar a
l’Ajuntament i als abonats la seva falta de seguretat pel que l’abonat estarà obligat a
corregir la instal·lació, si així ho
jutja pertinent l’Ajuntament en el termini que ordeni. Si l’abonat no compleix allò
disposat, el prestador del servei queda facultat per suspendre el subministrament.
3. El prestador del servei no percebrà cap quantitat per la revisió d’instal·lacions, quan
es produeixi per la seva pròpia iniciativa.
Article 16. Regularitat del subministrament
El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, excepte quan existeixi pacte
contrari a la pòlissa, i no es podrà interrompre si no és per força major, per reparació
d’avaries en les instal·lacions del servei o en situacions excepcionals de sequera. Es
considera causa de força major la no disponibilitat de cabals d’aigua en la captació o
en la xarxa, bé totalment o bé parcialment, per motius no imputables al prestador del
servei, o altres previstes per la normativa vigent.
Article 17. Import del subministrament
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Els imports del subministrament s’han d’ajustar a tarifes vigents en cada moment, i
s’han de referir al servei prestat. Tanmateix, en el cas de subministraments eventuals
de curta durada, s’admet la liquidació prèvia dels consums estimats basant-se en el
cabal sol·licitat i el nombre d’hores d’utilització, però en aquest cas no es cobrarà
fiança.
Article 18. Condicions tecnicosanitàries de les aigües subministrades
1. L’aigua subministrada pel servei d’abastament domiciliari, així com les instal·lacions
necessàries per a la distribució, han de complir les determinacions tecnicosanitàries
establertes per la normativa vigent.
2. El prestador del servei és responsable del compliment de la normativa sanitària en
el cicle de captació, tractament i subministrament de l’aigua a tota la xarxa municipal
de distribució, fins la clau de registre, a partir de la qual la responsabilitat serà seva.
3. El prestador del servei ha de practicar les proves periòdiques i mantenir la vigilància
que requereix la legislació sanitària, per tal d’assegurar la potabilitat de l’aigua
subministrada, i efectuar les anotacions pertinents en els registres que corresponguin.
CAPÍTOL II. INSTAL•LACIONS EXTERIORS
Article 19. Elements materials del servei
Són elements materials del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable les
captacions d’aigua, elevacions, dipòsits d’emmagatzematge, xarxa de distribució,
ramal d’escomesa d’externa, clau o dispositiu de presa i clau de registre.
Article 20. Execució de les instal•lacions exteriors
La instal•lació del ramal d’escomesa, amb les seves claus de maniobra i els seus
aparells de mesura, ha de ser efectuada pel prestador del servei o sota la seva
supervisió, amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble. Si un abonat
sol•licités un ramal d’escomesa especial per al seu ús, serà instal•lat pel prestador o
sota la supervisió a compte i compte de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de
l’immoble.
Article 21. Escomeses especials
Es podran instal·lar escomeses per alimentar exclusivament els següents tipus de
subministraments per a usos especials:
a) El subministrament de protecció contra incendi és aquell que utilitza l’aigua com un
element d’extinció en cas d’incendi: boques d’incendi equipades, extincions
automàtiques, ruixadors, etc.
A les instal·lacions privades per protecció contra incendis (boques d’incendi
equipades, extincions automàtiques, ruixadors, etc), l’aigua que el prestador del servei
posa a disposició de l’abonat en virtut del contracte, no podrà ser utilitzada per aquell
sense intervenció de la mateixa més que per a extinció del incendis que puguessin
ocórrer a l’edifici objecte del servei o a immobles colindants.
La quota que satisfarà anualment l’abonat cobrirà sempre l’import de tota l’aigua que
pugui consumir directament pel servei contractat.
El subministrament d’aigua pel servei d’incendis es verifica mitjançant un ramal provist
de dues claus una anomenada clau de registre, situada a la via pública, que l’abonat
no podrà maniobrar en cap dels casos, i una altra, anomenada clau de pas que estarà
precintada pel prestador del servei i situada dins de la finca.
Totes les boques o aparells projectors muntats sobre la instal·lació alimentada per
l’aigua, objecte del contracte, estaran segellats per mitjà d’un precinte del prestador
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del servei. L’abonat només en presència d’un sinistre queda autoritzat a trencar el
precinte de les boques i el de la clau de pas i a maniobrar aquesta.
En l’esmentat supòsit, l’abonat està obligat a comunicar-ho per escrit i dins del termini
de 24 hores al prestador del servei, amb indicació del temps en que haguessin estat
les boques en servei.
Tots els treballs sobre el ramal i claus seran executats exclusivament per personal del
prestador del servei, essent a compte d’aquesta les despeses de reparació d’avaries o
desperfectes deguts a l’ús natural d’aquells i assumint l’abonat les despeses de
reparació degudes a mal ús dels mateixos.
El manteniment de la canalització interior i boques serà realitzat per l’abonat i el
prestador del servei només hi intervindrà en els precintes.
En tot moment els agents del prestador del servei tindran facultat per inspeccionar les
instal·lacions interiors, i totes les maniobres, reparacions o treballs hauran d’executarse precisament en la seva presència. L’Agent del prestador del servei, al acabar
l’abonat els indicats treballs, procedirà cuidadosament al precintat de la instal·lació.
El prestador del servei no garantitza totalment, en qualsevol cas o moment, que tinguin
les instal·lacions interiors de protecció contra incendis (boques d’incendi equipades,
extincions automàtiques, etc) tinguin la pressió necessària pel seu perfecte servei, per
trobar-se supeditada sempre a la xarxa a qualsevol interrupció motivada per qualsevol
accident o avaria en les captacions o conduccions de les que aquella depengui. En la
seva virtut, el prestador del servei no es responsabilitza de les conseqüències que es
poguessin derivar d’aquests casos fortuïts, ja que, s’obliga a mantenir sempre en
càrrega, la tuberia d’alimentació de la boca d’incendi pel seu ús adequat.
El prestador del servei faculta a l’abonat perquè dues vegades durant l’any, pugui
maniobrar les boques d’incendi o aparells projectors i comprovar la seva eficàcia.
Sempre que desitgés exercitar aquest dret, l’abonat ho anunciarà per escrit al
prestador del servei, amb dos dies d’antelació, com a mínim. Aquest darrer,
comissionarà a un dels seus agents perquè aixequi els precintes, presenciï les proves i
torni a segellar les boques o aparells projectors. L’aigua que es consumeixi en les
proves va compresa en el càrrec estipulat.
b) El subministrament provisional per a obres és aquell que utilitza l’aigua,
exclusivament, per a l’execució d’obres.
Aquest subministrament té caràcter especial, i resta condicionat a la disposició de la
corresponent llicència/comunicació municipal d’obres, i a la durada que determini la
mateixa.
El subministrament d’obra ha de deixar-se fora de servei quan acabin oficialment les
obres per a les quals es va sol·licitar, quan se sol·liciti per a l’edifici la
llicència/comunicació de primera utilització, o quan quedi caducada la
llicencia/comunicació municipal d’obres corresponent.
L’abonat s’obliga a mantenir en perfecte estat i accessibilitat: les claus de registre i
clau de pas, així com l’arqueta o armari de comptador. Es protegirà especialment dels
efectes de la intempèrie i glaçades. S’instal·larà el comptador en un lloc apropiat, i
especialment protegit, segons criteri del prestador del servei.
Es considera defraudació la utilització d’aquest subministrament per a usos diferents al
d’obres. Si es dóna aquest cas, el prestador del servei pot, amb independència de la
sanció que correspongui, tallar el subministrament i anul·lar el contracte, en els termes
previstos en aquest Reglament.
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En qualsevol moment el presentador del servei podrà inspeccionar la instal·lació i
l’incompliment dels seus requeriments el facultarà per a la suspensió del
subministrament.
c) Piscines, o regs en solars sense edificar o de zones comunitàries, que tinguin la
corresponent autorització municipal.
d) Altres subministraments de caràcter especial, i provisionals, que utilitza l’aigua per a
fires o altres activitats temporals a la via pública.
Article 22. Escomesa divisionària
Si un propietari o arrendatari de tot o part d’un immoble que es proveeixi d’aigua
mitjançant un comptador o un aforament general desitgés un subministrament per
comptador divisionari, amb la conformitat prèvia de la propietat de la finca, podrà
instal·lar-se un nou ramal d’escomesa contractat a nom de la propietat de la finca, que
ha d’ésser capaç de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors a la totalitat
d’estatges, locals i dependències de la finca, encara que de moment no s’instal•li més
que el comptador sol•licitat.
Article 23. Escomesa independent
L’arrendatari o copropietari, ocupant de la planta baixa de l’immoble, pot contractar al
seu càrrec un ramal d’escomesa independent per al seu ús exclusiu, amb l’autorització
prèvia del propietari de la finca, però -a menys que les dimensions de l’immoble
aconsellin el contrari- a través d’un mateix mur de façana, i no podran tenir entrada
més de tres ramals, inclòs el contractat pel propietari.
Article 24. Protecció de l’escomesa
1. Després de la clau de registre, el propietari ha de disposar d’una protecció del ramal
suficient de manera que en cas de fuita l’aigua tingui sortida a l’exterior, sense que, per
tant, pugui perjudicar l’immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l’interior sense
cap tipus de responsabilitat per part del prestador.
2. En cas d’avaries, les reparacions dels ramals d’escomesa han de ser sempre
efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al responsable
d’aquestes avaries.
3. Les instal·lacions i derivacions que surtin de la clau de pas interna, han de ser
reparades per compte i càrrec del propietari o abonat responsable.
4. Les escomeses disposaran de passatubs correctament segellats, que evitin la
intrusió d’aigua a l’interior de la instal·lació en cas d’avaria o fuita de la xarxa de
distribució.
Article 25. Posada en càrrega de l’escomesa
1. Instal·lat el ramal d’escomesa el prestador el posarà en càrrega fins a la clau de
registre, que no podrà ser manipulada fins al moment de començar el
subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.
2. Passats vuit dies de l’inici del subministrament, sense que s’hagi formulat
reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entén que el propietari de la finca està
conforme amb la seva instal·lació.
Article 26. Escomesa en desús
Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal d’escomesa queda a
lliure disposició del prestador del servei que podrà prendre les mesures que consideri
oportunes.
Article 27. Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d’aigua
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1. En les noves actuacions urbanístiques i als efectes d’allò que preveu la legislació en
matèria d’urbanisme, la nova xarxa d’abastament d’aigua, o l’ampliació o modificació
de l’existent ha de ser costejada i, en el seu cas executada, pels propietaris o pels
promotors urbanístics del sòl o de l’edificació. Un cop executades i rebudes les obres
d’urbanització per l’Ajuntament, les noves instal·lacions seran adscrites gratuïtament al
servei municipal d’abastament d’aigua.
2. Així mateix, i de conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris
o promotors de les noves actuacions urbanístiques també han de costejar l’execució
de les infraestructures de connexió amb el sistema de subministrament i distribució,
així com les obres d’ampliació o reforçament que siguin necessàries com a
conseqüència de la magnitud de l’actuació urbanística.
3. La nova xarxa d’abastament pot ser executada:
a) Pels mateixos propietaris o promotors.
b) Per conveni entre els propietaris i promotors i el prestador del servei.
c) Pel prestador del servei, prèvia autorització de l’Ajuntament, quan els promotors o
propietaris no assumeixin l’execució de la nova xarxa.
4. Si les obres són executades pel promotor urbanístic, el prestador del servei li ha
d’exigir, en el desenvolupament de les obres i en la seva recepció i posada en servei,
les proves que estimi necessàries per garantir la idoneïtat de l’execució. Així mateix, el
prestador del servei té dret a percebre els imports aprovats a l’efecte per l’Ajuntament,
en concepte de compensació per la realització d’obres d’ampliació, modificacions o
reformes i altres obres necessàries per a mantenir la capacitat del subministrament, i
així mateix, pels treballs de supervisió tècnica de les obres i proves per comprovar la
idoneïtat de l’execució.
5. Quan les obres de la nova xarxa de subministrament les executi el prestador del
servei, els termes del projecte, de l’execució i del seu finançament a càrrec del
propietari o promotor, s’establiran en el conveni entre ambdues parts.
6. En els supòsits d’actuacions urbanístiques que comportin la creació, modificació o
ampliació de la xarxa de subministrament d’aigua i que no vagin a càrrec del promotor
urbanístic, del promotor de l’edificació o dels propietaris, el prestador del servei, previ
encàrrec de l’Ajuntament, podrà assumir l’execució de les obres, per la qual percebrà
de l’Ajuntament els imports corresponents segons pressupost aprovat.
7. Resten fora del que preveu aquest article la implantació i l’execució de les
escomeses individuals per cada finca.
CAPÍTOL III. INSTAL•LACIONS INTERIORS
Article 28. Execució de les instal·lacions
1. La instal·lació interior, amb excepció de la col•locació del comptador i les claus, serà
executada per un instal·lador autoritzat per l’organisme competent. Aquesta execució
es realitzarà conforme a les normes per a les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua vigents en el moment de la contractació, amb especial
previsió de les contingències de la variació de pressió de la xarxa de distribució.
2. L’abonat ha de fer-se càrrec del manteniment i la conservació de la instal·lació
interior, a partir de la sortida de la clau de registre.
Article 29. Inspecció de la instal·lació
1. La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat està sotmesa a la
comprovació del prestador del servei i a la superior dels organismes competents de
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l’Administració per tal de constatar si compleix i ha estat executada segons les normes
i compleix les prescripcions d’aquest Reglament i resta de disposicions vigents.
2. De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, el prestador del servei
pot negar-se a realitzar el subministrament, i pot informar dels fets als organismes
competents perquè adoptin les mesures escaients.
Article 30. Prohibició de barrejar aigua de diferents procedències
1. Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa i no poden ser empalmades a una
xarxa, canonada o distribució d’altra procedència. Tampoc pot connectar-se cap
instal·lació procedent d’una altra pòlissa d’abonament, ni barrejar l’aigua dels serveis
amb qualsevol altra. L’abonat ha d’instal·lar els dispositius reglamentaris per impedir
els retorns accidentals cap a la xarxa.
2. En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials precisin de
subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l’aigua procedent del servei, pot
autoritzar-se la connexió sempre que l’aigua no es destini al consum humà i s’adoptin
mesures tècnicament suficients segons criteri del servei per evitar retorns d’aigua cap
a la xarxa pública.
CAPÍTOL IV: PRESTACIÓ DEL SERVEI A POLÍGONS I NOVES ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES
Article 31. Instal·lació del servei a polígons o noves actuacions urbanístiques
1. Sens perjudici de les obligacions generals del prestador del servei tant el règim
d’instal·lació del servei de subministrament d’aigua en polígons o en noves actuacions
de caràcter urbanístic, com la seva recepció per part del municipi, així com el règim de
finançament de les despeses d’establiment d’aquest mateix servei seran determinades
pel que disposi la legislació vigent en relació amb cadascun dels sistemes d’actuació
previstos per la normativa urbanística i per aquest Reglament.
2. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per noves actuacions urbanístiques les
derivades de l’execució d’instruments de planejament, així com qualsevol altra
actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter aïllat, amb independència de
la seva qualificació urbanística, que impliquin l’establiment, l’ampliació o la modificació
del sistema de subministrament d’aigua.
TÍTOL TERCER: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
CAPÍTOL I. PÒLISSA O CONTRACTE DE SERVEI
Article 32. Subscripció de la pòlissa o contracte de servei
1. Per l’eficàcia d’un subministrament serà necessària la subscripció prèvia d’una
pòlissa o contracte de subministrament entre el prestador del servei i l’abonat. El
contracte es formalitzarà exclusivament per escrit i d’acord amb el model oficial
aprovat pel prestador del servei.
2. Només podrà subscriure’s la pòlissa o contracte de subministrament amb els
propietaris o titulars del dret d’ús d’un bé immoble que pugui ser objecte d’utilització
independent respecte la resta d’immobles de la que en el seu cas pugui formar part, ja
sigui per tractar-se d’un habitatge, un local o indústria.
3. El prestador del servei podrà exigir a l’usuari que vulgui realitzar la contractació del
servei o bé la modificació de les seves condicions que acrediti, mitjançant el document
corresponent emès per un instal·lador homologat, que les instal·lacions interiors
compleixen amb la normativa vigent.
4. No es portarà a terme cap subministrament sense que l’usuari hagi subscrit amb el
prestador del servei la corresponent pòlissa o contracte de subministrament. Un cop
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concedit el subministrament no serà efectiu fins que l’abonat no hagi fet efectius els
treballs de connexió, i satisfaci les obligacions de caràcter econòmic establertes per la
corresponent ordenança.
5. El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes de servei
en els casos següents:
a) Quan la persona o entitat que sol•liciti el subministrament es negui a signar el
contracte d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament.
b) Quan la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions legals i tècniques
que han de satisfer les instal·lacions receptores.
c) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de satisfer l’import de
l’aigua consumida, en virtut d’un altre contracte subscrit amb el prestador del servei i
fins tant no aboni el seu deute. Contràriament, el prestador del servei no podrà negarse a subscriure la pòlissa amb un nou propietari o titulars del dret d’ús d’un bé immoble
que pugui ser objecte d’utilització independent respecte a la resta d’immoble de la que
en el seu cas pugui formar part, ja sigui per tractar-se d’un habitatge, un local o
indústria encara que l’anterior sigui deutor al prestador per factures del servei, les
quals podran ser reclamades a l’anterior abonat per la via corresponent.
d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida.
6. La represa del subministrament després d’haver causat baixa en el servei, només
podrà fer-se mitjançant una nova sol•licitud i subscrivint una nova pòlissa d’abonament
subjecta a les condicions vigents en el moment de la nova contractació.
7. El subministrament no podrà mai reprendre’s a nom del mateix abonat, a no ser que
aboni la totalitat dels imports pendents de pagament.
Article 33. Pòlissa única per a cada subministrament
La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà per cada servei i ús, essent
obligatori estendre pòlisses separades per aquells subministraments que exigeixin
l’aplicació de tarifes o condicions diferents.
Article 34. Condicions de contractació
1. Per a formalitzar amb el prestador del servei la pòlissa de subministrament, serà
necessari presentar prèviament, a les oficines del prestador del servei, la seva
sol·licitud d’acord amb les condicions establertes a continuació:
a) La petició es farà amb imprès normalitzat que facilitarà el prestador del servei.
També podrà facilitar el tràmit pel sistema que pugui resultar més convenient per
ambdues parts.
b) En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, el domicili,
el nom del futur abonat, domicili del subministrament, el seu caràcter, ús a què ha de
destinar-se l’aigua, cabal necessari o les bases per fixar-lo d’acord amb la normativa
vigent i domicili per a notificació.
2. Comunicada l’acceptació de la sol·licitud i per poder procedir a la formalització de la
pòlissa, el sol·licitant ha d’aportar la documentació legalment exigible, formada com a
mínim per:
a) Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, autorització del propietari o de la
relació jurídica d’ocupació de l’immoble.
b) Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat.
c) En cas d’habitatges de nova construcció: cèdula d’habitabilitat i
llicència/comunicació de primera ocupació, d’acord amb la normativa vigent. Mentre
que en habitatges existents: cèdula d’habitabilitat, d’acord amb la normativa vigent.
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d) En el cas d’una activitat (local comercial, indústria, granja, o similar equivalent):
Autorització o llicència ambiental, o en el cas d'activitats sotmeses al règim de
comunicació, la seva sol·licitud amb registre general d'entrada de l'Ajuntament.
e) En el cas d’un subministrament provisional per a obres, la llicència/comunicació
municipal d’obres en vigència.
3. Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les que es va contractar,
quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar el seu abast, pel que en
qualsevol cas serà una nova sol·licitud.
4. En cas de ser admesa la sol·licitud es procedirà a formalitzar el contracte i un cop
verificat el pagament de l’import que generi l’admissió de la sol·licitud, es procedirà a
realitzar les actuacions necessàries per la connexió amb la xarxa de distribució.
5. L’aigua provisional per obres es connectarà a l’atorgament de la llicència, i se
suspendrà un cop acabada la seva durada o de les seves pròrrogues, sense que es
pugui tornar a subministrar fins que s’aporti la documentació preceptiva.
Article 35. Durada de la pòlissa
1. El temps de durada del contracte serà indefinit mentre es compleixin els requisits
d’aquest Reglament i el contracte corresponent.
2. En el cas de subministrament per obres, la durada de la pòlissa serà la de la
llicència d’obres i de les seves pròrrogues legalment concedides, i es considerarà
finalitzat el contracte el dia en què caduqui la llicència i les seves pròrrogues.
Article 36. Modificacions en la pòlissa
Durant la vigència de la pòlissa, s’entendrà modificada sempre que ho imposin
disposicions legals o reglamentàries i, en especial, en relació amb la tarifa dels servei i
del subministrament que s’entendrà modificada en l’import i condicions que disposi
l’autoritat o els organismes competents.
Article 37. Cessió del contracte
1. La pòlissa o contracte d’abonament és personal i les parts no podran cedir la seva
posició a tercers ni exonerar-se de les seves responsabilitats en relació amb el servei.
2. No obstant, l’abonat que estigui al corrent del pagament podrà traspassar la seva
pòlissa a una altra persona que vagi a ocupar el mateix habitatge, local o indústria
amb les mateixes condicions existents. En aquest cas, la petició la realitzarà el nou
ocupant de l’habitatge, local o indústria objecte del subministrament, havent d’acreditar
la seva condició de propietari, arrendatari o titular del dret d’ús.
3. En el cas que la pòlissa subscrita per l’abonat anterior no contingui cap condició que
es trobi en oposició amb la forma que hagi de continuar prestant-se el
subministrament, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a l’emissió de la nova pòlissa.
4. El prestador del servei, a la rebuda de la comunicació, ha d’estendre una nova
pòlissa a nom del nou abonat, que ha de subscriure en les oficines del prestador. En el
cas que la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària la conformitat del
prestador del servei, a més de la del nou abonat.
Article 38. Subrogació
1. En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el cònjuge,
descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut habitualment amb ell,
almenys amb dos anys d’antelació a la data de defunció, podran subrogar-se en els
drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos anys de convivència pels
sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge.
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L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de
l’habitatge o local. Les persones jurídiques només se subrogaran en els casos de
fusió, absorció, escissió, transformació o canvi de denominació social.
2. La subrogació només serà possible si l’abonat es trobava al corrent de pagament de
les seves factures.
3. En el cas que es produeixi una modificació en la personalitat del prestador del
servei, ja sigui per canvi en la forma de gestió o per altra causa que origini una
modificació en aquesta personalitat, la subrogació de la posició del prestador del
servei es produirà de forma automàtica a partir de l’acord de l’Ajuntament, sense
necessitat de redactar nous contractes o pòlisses.
Article 39. Rescissió
L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes
en la pòlissa o contracte de subministrament donarà lloc a la rescissió del contracte,
conforme amb allò establert en el capítol II del present Títol.
CAPÍTOL II. SUSPENSIÓ DEL SERVEI I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Article 40. Causes de suspensió
L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detalles en l’article
10 d’aquest Reglament, facultarà el prestador del servei per suspendre el
subministrament seguint els tràmits que s’assenyalen en el següent article.
Article 41. Procediment de suspensió del subministrament
1. El prestador del servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus
abonats en els casos establerts en l’esmentat article 10 d’acord amb el procediment
següent: El prestador del servei ha de trametre un avis de suspensió a l’abonat per
correu certificat, o altre mitjà pel qual quedi constància d’haver-lo realitzat.
Simultàniament es traslladarà proposta de suspensió a l’Ajuntament.
La notificació de l’avís de suspensió de subministrament inclourà, com a mínim, els
punts següents:
- Nom i adreça de l’abonat.
- Adreça del subministrament.
- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà la suspensió del
subministrament i la raó que l’origina.
- Adreça, telèfon i horari de les oficines en què poden corregir-se les causes que
originen la suspensió.
Si l’interessat interposa recurs contra l’avís de suspensió, només es podrà executar la
resolució de suspensió de subministrament si l’abonat no avala o diposita la quantitat
que deu. Altrament no es podrà procedir a la suspensió fins a la resolució del recurs
per part de l’Ajuntament.
La suspensió del subministrament d’aigua només es podrà executar quan el prestador
del servei disposi de la resolució de l’ajuntament.
2. La suspensió no es podrà executar en dia festiu o un altre en què per qualsevol
motiu no hi hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la
tramitació complerta del restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni
alguna d’aquestes circumstàncies.
3. El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil
en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament.
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4. Si el prestador del servei comprova l’existència de derivacions clandestines podrà
inutilitzar-les immediatament, i en donarà compte a l’Ajuntament, en cas de gestió
indirecta del servei.
Article 42. Renovació del subministrament
Les despeses de renovació del subministrament, en cas de suspensió justificada,
segons aquest Reglament, aniran a càrrec de l’abonat, segons l’import establert a
l’ordenança municipal corresponent (despeses de connexió). Aquest import ha de ser
abonat abans de la renovació del subministrament. El restabliment del servei es
realitzarà el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originen
el tall de subministrament.
Article 43. Resolució del contracte
1. Transcorreguts dos mesos des la suspensió del subministrament sense que l’abonat
hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a l’esmentada
suspensió, el prestador del servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara
del que disposa l’article 1124 del Codi Civil, sens perjudici dels drets del prestador del
servei a l’exigència del deute i al rescabalament dels danys i perjudicis pertinents.
2. La manipulació de precintes de tal forma que permeti el subministrament de l’abonat
durant la suspensió del subministrament donarà lloc a la resolució del contracte.
Article 44. Retirada de l’aparell de mesura
Un cop resolt contracte, el prestador del servei retirarà el comptador propietat de
l’abonat. L’abonat podrà optar entre la disposició física del comptador (es mantindrà en
les dependències del prestador del servei durant el termini d’un mes, a comptar des de
la data de la baixa, i passat aquest termini quedarà sense efecte la seva recuperació),
o bé optar per a la recuperació del valor econòmic actual del comptador, comptat des
de la data d’instal·lació i conforme amb una depreciació econòmica del 10% anual.
Article 45. Compatibilitat de procediments
Les mesures que preveu aquest Capítol són compatibles amb el cobrament de les
factures o deutes pendents pels abonats a través del procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 46. Accions legals
1. El prestador del servei, sens perjudici de la suspensió del subministrament i la
rescissió del contracte, podrà exercir les accions administratives i judicials que
s’escaiguin i, en especial, l’acció penal per frau o defraudació.
2. Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel seu
prestador del servei resultés improcedent, l’abonat podrà exercir les accions
administratives i judicials que s’escaiguin.
TÍTOL QUART: SISTEMES DE MESURA
Article 47. Tipus de comptadors
1. Els comptadors seran sempre de model oficial homologat i degudament verificat
amb resultat favorable, i han d’ésser precintats per l’organisme de l’Administració
responsable de l’esmentada verificació, d’acord amb la normativa vigent.
2. La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, es
determinaran pel prestador del servei d’acord amb les normes bàsiques per a les
instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la
contractació, segons el tipus de domicili a subministrar.
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3. El comptador és facilitat pel prestador del servei i en conserva la propietat, sens
perjudici dels imports que en concepte de lloguer i conservació en pugui percebre de
l’abonat, d’acord amb els preus aprovats per l’Ajuntament.
4. Darrera el comptador s’hi col·locarà una clau de sortida que l’abonat tindrà al seu
càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer el
prestador del servei com a conseqüència del mal funcionament d’aquesta clau, es
carregaran a l’abonat.
Article 48. Instal•lació del comptador
1. El comptador serà instal·lat pel prestador del servei liquidant els costos d’instal·lació
a l’abonat i únicament podrà ser manipulat pels empleats del prestador del servei, i les
persones o entitats responsables del seu manteniment, per la qual cosa serà
degudament precintat.
2. La instal·lació interior des de la sortida del comptador queda sempre sota la diligent
custòdia, conservació i responsabilitat de l’abonat, el qual s’obliga a facilitar als
empleats del prestador del servei l’accés al comptador i a la instal·lació interior.
Article 49. Ubicació del comptador
El comptador es col·locarà en un armari d’obra construït per l’abonat amb les
característiques tècniques i en la forma establerta en les normes bàsiques per a les
instal·lacions interiors de subministrament d’aigua vigents en el moment de la
contractació, el qual ha d’estar proveït del corresponent tancament amb clau del tipus
universal.
Article 50. Verificació i conservació dels comptadors
1. El comptador ha de conservar-se en bon estat de funcionament. El prestador del
servei tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i
efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries o necessàries.
2. L’abonat té l’obligació de facilitar als representants i operaris del prestador del servei
l’accés al comptador sempre i quan presentin la corresponent autorització per part del
servei.
3. El manteniment dels comptadors, aforaments i escomeses serà realitzat pel
prestador del servei i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran una quota
mensual per aquest concepte. Per a compensar les despeses de conservació,
comprovació i reparació dels aparells de mesura, l’abonat satisfarà la quantitat prevista
en cada moment, a pagar conjuntament amb la factura del subministrament.
4. Es considerarà conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments
la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos muntatge i
desmuntatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies
observades siguin imputables a l’ús normal de l’aparell. Queden excloses d’aquesta
obligació, les avaries degudes a manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i
gelades i altres supòsits de força major.
5. Cas de ser necessària la substitució o reparació dels comptadors s’ha de comunicar
en el moment de produir-se el fet.
Article 51. Comprovacions particulars
1. S’entén per comprovació particular el conjunt d’actuacions i verificacions que realitzi
el prestador del servei en el domicili del subministrament d’aigua de comú acord amb
l’abonat o persona autoritzada per aquest i en presència seva, per tal de saber si el
comptador o aparell de mesura funciona correctament. Aquestes comprovacions
poden ésser:
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a) A instància del prestador del servei: Quan segons al seu parer concorrin
circumstàncies que ho aconsellin pot demanar a l’abonat permís per efectuar les
comprovacions particulars que estimi convenients al comptador o aparell de mesura
que controli els consums. En aquest supòsit les despeses de verificació són a càrrec
del prestador del servei.
b) A instància de l’abonat: L’abonat pot sol•licitar del prestador del servei la realització
d’una comprovació particular del comptador o aparell de mesura que controli el seu
consum. En aquests supòsit l’abonat ha d’efectuar un dipòsit previ que cobreixi les
despeses de verificació.
2. Sempre que sigui possible la comprovació particular s’ha de realitzar utilitzant un
comptador verificat oficialment, de secció i característiques similars al de l’aparell que
es pretén comprovar i instal•lat en sèrie respecte el comprovat, de manera que serveixi
com a testimoni del volum d’aigües realment subministrat. Les proves s’han de
realitzar prenent com a referència l’interval d’errors admesos per la legislació vigent.
3. La realització de les comprovacions particulars s’ha de realitzar sempre que ho
permeti la instal•lació particular de l’abonat, previ dipòsit de la quantitat exigible per
aquests casos.
4. Resultats de la comprovació:
a) Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de verificació aniran a càrrec de
la part que l’ha promogut.
b) Quan el funcionament és incorrecte, s’ha de retornar la quantitat dipositada i les
despeses de verificació aniran a càrrec del prestador del servei i s’ha de procedir en
l’ordre econòmic igual que en les verificacions oficials.
c) Quan es produeixi una disconformitat amb el resultat de la comprovació particular
entre l’abonat i el prestador del servei, qualsevol de les parts pot sol•licitar la verificació
oficial del comptador o l’aparell de què es tracti amb total sotmetiment a les
conseqüències que es derivin.
Article 52. Verificació oficial
1. És obligatòria la verificació oficial i el precintat dels aparells comptadors per part de
l’organisme competent en matèria d’indústria, a través d’un laboratori oficial autoritzat,
sempre que ho sol•licitin els abonats, el prestador del servei o algun òrgan competent
de l’Administració.
2. L’abonat pot sol•licitar que sigui tramès el comptador a un laboratori oficial,
dipositant prèviament les despeses de verificació. Quan el funcionament sigui correcte,
les despeses de verificació van a càrrec seu. Si el funcionament és incorrecte, s’ha de
retornar la quantitat dipositada i les despeses de verificació aniran a càrrec del
prestador del servei.
3. Quan l’aparell de mesura no compleixi les condicions reglamentàries, ha d’ésser
substituït per un de característiques similars o, si és el cas, reparat i verificat
novament. En el cas que fruit de la verificació oficial es determini un error de mesurat
no comprès dins els marges vigents, es procedirà a notificar el consum facturat d’acord
amb els percentatges d’error detectats. En aquest cas el període màxim de
regularització, sempre que no es pugui determinar per qualsevol altre mitjà, serà de sis
mesos.
4. Tant els càrrecs com els abonaments poden fer-se a la mateixa facturació del
servei.
Article 53. Bateria de comptadors
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1. Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un abonat en un
mateix immoble, s’ha d’instal·lar una bateria, degudament homologada, capaç de
muntar tots els comptadors que precisa tot l’immoble.
2. En el cas d’instal·lació de bateria de comptadors divisionaris quedarà situada en una
habitació de fàcil accés i en planta baixa, d’ús comú a l’immoble, dotada d’il·luminació
elèctrica, desguàs directe a dependències destinades als comptadors de gas i
d’electricitat. Han d’estar ventilades, la seva porta ha de ser d’un o més fulls que quan
s’obri deixi lliure tota l’amplada del quadre. La clau de d’aquestes portes serà del tipus
universal.
3. Quan s’hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre major
i fos indispensable ampliar l’armari, les obres d’adequació correran a càrrec de
l’abonat.
TÍTOL CINQUÈ: CONSUM I FACTURACIÓ
Article 54. Consum
L’abonat consumirà l’aigua d’acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a
les condicions del subministrament i estarà obligat a usar les instal·lacions pròpies i del
servei de forma racional i correcta, evitant tot perjudici a tercers i al servei.
Article 55. Facturació
1. El prestador del servei percebrà de cada abonat l’import del subministrament
d’acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment, així com els tributs que
procedeixin en cada cas. Seran objecte de facturació els conceptes procedents del
consum d’aigua i de la quota de servei, segons les tarifes vigents en cada període de
facturació.
2. El consum d’una presa per piscines es facturarà a nom del propietari, arrendatari o
comunitat de propietaris.
Article 56. Lectura de comptadors
1. La lectura de comptadors que servirà de base per a regular la facturació dels cabals
consumits pels abonats es realitzarà periòdicament en hores hàbils o de normal relació
amb l’exterior, pel personal autoritzat expressament pel prestador del servei, proveït de
la corresponent documentació d’identitat. En cap cas l’abonat pot imposar l’obligació
de fer la lectura fora de l’horari que tingui establert el prestador del servei a aquest
efecte.
2. Quan per absència de l’abonat no fos possible la presa de la lectura, el lector
encarregat d’aquesta ha de deixar constància de la seva visita i dipositar a la bústia de
correus o similar una targeta de lectura en la qual, a més de deixar constància de la
seva presència en el domicili de l’abonat, li permetrà anotar la lectura del seu
comptador efectuada per ell mateix i fer-la arribar a les oficines del servei, en el termini
màxim que s’indiqui, als efectes de facturació del consum registrat.
Article 57. Anomalies en el mesurament
1. Quan es detecti l’aturada o mal funcionament de l’aparell de mesura, la facturació
del període actual i regularització de períodes anteriors, s’ha d’efectuar conforme a un
dels tres sistemes següents:
a) En relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al moment de
detectar-se l’anomalia.
b) En el cas de consum estacional, en relació amb els mateixos períodes de l’any
anterior que haguessin registrat consum.
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c) Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal•lat, a prorrateig amb
els dies que hagués durat l’anomalia, si aquest termini es pot determinar.
2. En el cas de subministrament per usos agrícoles, jardins i altres, que permetin el
consum pel càlcul o estimació, s’ha d’estar aquesta avaluació com a base de
facturació.
3. En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comptador per absència
de l’abonat i per evitar l’acumulació de consums en posteriors facturacions, es
facturarà igualment en relació amb la mitjana dels tres períodes de facturació del
mateix període de l’any anterior, que haguessin registrat consum.
4. En el cas dels consums facturats a compte, es detreurà de la nova facturació el
consum estimat facturat anteriorment.
5. En aquells casos en què per error o anomalia de mesura s’haguessin facturat
quantitats inferiors a les degudes, s’esglaonarà el pagament de la diferència en un
termini que, llevat el contrari, no podrà ser superior a un any.
Article 58. Sanitat del consum
1. La instal·lació interior servida per l’abonament objecte del contracte no pot estar
connectada a la xarxa, a cap altra canonada ni a cap distribució d’aigua d’altra
procedència, ni tampoc la que procedeixi d’altre abonament de la mateixa empresa
així com tampoc pot barrejar-se l’aigua del prestador del servei amb cap d’altra tant
per raons tècniques com sanitàries.
2. Els dipòsits receptors, si n’hi hagués, han de mantenir-se acuradament nets,
desinfectant-los per part de l’abonat periòdicament i protegint-los raonablement per
evitar qualsevol contaminació.
Article 59. Objecte i periodicitat de la facturació
1. Les quantitats i conceptes a facturar pel prestador del servei pels conceptes que
procedeixin en funció de la modalitat del subministrament i dels consums a facturar per
la prestació del servei, es calculen aplicant les tarifes vigents en cada moment.
2. Els consums es facturen per períodes de subministrament vençuts i la seva durada
no pot ser superior a tres mesos. El primer període s’ha de calcular des de la data de
posada en servei de la instal·lació.
Article 60. Factures
1. Les factures dels imports del servei prestat s’han de confeccionar periòdicament i
han d’incloure els impostos i altres taxes que corresponguin. S’ha de confeccionar una
factura per a cada abonat.
2. El prestador del servei ha d’especificar en les seves factures, com a mínim, els
conceptes següents:
- Domicili objecte del subministrament.
- Domicili de tramesa de la factura.
- Tarifa aplicada.
Article 61. Informació a lliurar
1. El prestador del servei ha d’especificar en les seves factures el desglossament del
seu sistema tarifari, fixant clarament tots i cadascun dels conceptes de facturació.
2. Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes o forma de
facturació, el prestador del servei ha d’informar els seus abonats sobre la forma
d’aplicació de les tarifes i disposicions vigents que emparin els conceptes de
facturació.
Article 62. Pagament
Pàgina 89 de 101
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1. El pagament dels rebuts ha d’efectuar-se per l’abonat d’acord amb les condicions de
pagament fixades en la factura tramesa a l’abonat.
2. L’abonat pot optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d’estalvi o compte
corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament en els llocs que determini el prestador
del servei.
3. En cas de devolució de la factura per l’entitat bancària on es troba domiciliat el
pagament per causes imputables a l’abonat, aniran a compte de l’abonat la totalitat de
les despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta devolució, inclosa la liquidació
dels interessos de demora corresponents.
Article 63. Reclamacions
1. L’abonat pot obtenir del prestador del servei qualsevol informació relacionada amb
les lectures, facturacions, comprovacions del comptador, cobraments i tarifes
aplicades i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb el subministrament
de l’abonat particular i que es trobi a disposició del prestador del servei.
2. Quan l’abonat presenti una reclamació per a la devolució d’ingressos que consideri
indeguts, ha d’expressar de forma clara i precisa els conceptes que reclama i els
fonaments de la reclamació i ha d’acompanyar els justificants dels ingressos
suposadament indeguts i qualsevol altra documentació que correspongui. La devolució
de les quantitats percebudes indegudament ha de ser immediata, un cop es comprovi
l’error de facturació o qualsevol altra causi que l’hagi provocat.
3. Sens perjudici del que disposa aquest Reglament, les reclamacions dels abonats es
tramitaran de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.
TÍTOL SISÈ: INSPECCIÓ, RÈGIM SANCIONADOR I RECLAMACIONS
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ
Article 64. Inspecció
El prestador del servei vigilarà les condicions i formes en què els abonats i altres
usuaris utilitzen el servei de subministrament, d’acord amb les disposicions d’aquest
Reglament.
Article 65. Actuació inspectora
1. L’actuació dels inspectors acreditats pel prestador del servei es reflectirà en una
acta on constarà el nom i domicili de l’abonat inspeccionat, les circumstàncies en què
s’ha portat a terme la inspecció, la data i l’hora, així com els fets que l’originen.
2. Una còpia d’aquesta acta, s’ha de lliurar signada per l’inspector a l’abonat.
3. L’inspector precintarà, si és necessari, els elements inherents a la infracció per tal
de suspendre el servei. Si no fos possible accedir a la zona de comptadors, la
suspensió del subministrament podrà realitzar-se per la clau d’escomesa.
4. L’actuació inspectora pot donar lloc a l’adopció de les mesures provisionals
regulades a l’article 79 del present Reglament.
CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR
Article 66. Objecte i abast del règim sancionador
Aquest capítol té per objecte la regulació del règim sancionador de les infraccions
administratives comeses pels abonats o usuaris del servei municipal d’aigües, i per
totes aquelles persones les accions o omissions de les quals afectin o incideixin en el
servei o en les seves instal·lacions sempre que aquestes conductes puguin encabir-se
en les infraccions que preveu aquest Reglament. Tanmateix, el present règim
sancionador només regirà si manca normativa especial o sectorial aplicable, o si
aquesta última és insuficient.
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Article 67. Potestat sancionadora
1. L’alcalde o regidor en qui delegui és l’òrgan competent per incoar els procediments
sancionadors, adoptar mesures provisionals i imposar les sancions corresponents.
2. La instrucció de l’expedient podrà correspondre a un funcionari municipal, a un
membre de la corporació o, si escau, a funcionaris d’altres entitats locals en tasques
d’assistència i, excepcionalment, a funcionaris de la Generalitat de Catalunya.
3. Actuarà com a secretari, quan s’escaigui, aquell que ho sigui de la corporació, o
qualsevol altre funcionari municipal degudament capacitat a proposta, si és el cas, del
titular de la Secretaria.
Article 68. Responsables
Seran responsables les persones que realitzin els fets o no compleixin els deures que
constitueixin la infracció i en el cas d’establiments industrials i comercials, les
empreses titulars d’aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.
Article 69. Infraccions lleus
Té la consideració d’infracció lleu a aquest Reglament, l’incompliment de les
obligacions dels abonats o de les prohibicions específiques establertes per l’article 11
del present Reglament, llevat les relatives a les obligacions econòmiques o les que els
articles següents qualifiquen de greus o molt greus.
Article 70. Infraccions greus
Té la consideració d’infracció greu les següents accions o omissions:
a) No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o dels organismes
competents de l’Administració o manipular les instal·lacions del servei.
b) La manipulació de l’aparell de mesura o qualsevol altra actuació no compresa en la
lletra anterior que comporti la utilització fraudulenta del servei.
c) Dificultar les tasques dels inspectors del servei, ja sigui impedint, dificultat o
restringint les visites o bé, amenaçant o intimidant a aquest personal.
d) La manipulació i utilització de boques de reg municipals i hidrants d’incendi, els
quals està exclusivament reservat el seu ús municipal, o dels equips d’emergència i
protecció civil.
e) La reiteració de tres infraccions lleus en un any.
Article 71. Infraccions molt greus
Es considera infracció molt greu:
a) Qualsevol de les conductes descrites als articles anteriors quan causi danys greus i
rellevants a les instal·lacions d’aquest servei o altres també municipals o la via pública.
b) la reiteració de tres infraccions greus en un any .
Article 72. Sancions
1. Les infraccions de caràcter lleu motiven advertència de l’Ajuntament i l’obligació de
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. A més, seran
sancionades amb multa de fins a 750 euros.
2. Les infraccions greus són sancionades amb multa de fins a 1.500 euros.
3. Les infraccions molt greus són sancionades amb multa de fins a 3.000 euros.
Article 73. Graduació de les sancions
A l’hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es
consideraran especialment els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets
de l’infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de la infracció administrativa.
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b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la
infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi
tingut en la salut i la seguretat de les persones.
c) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Article 74. Concurrència de sancions
1.
Quan de la comissió d’una de les infraccions administratives previstes en
aquest Reglament es derivi necessàriament la comissió d’una altra o d’altres,
s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació.
2. En cap cas no poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l’àmbit
penal o administratiu en aquells supòsits en què s’apreciï identitat del subjecte, dels
fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin
els mateixos els interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents.
3. Si durant la tramitació del procediment sancionador s’aprecia la possible qualificació
dels fets com a constitutius d’un delicte o falta d’estafa, apropiació indeguda o
defraudació en el subministrament, segons la regulació continguda al Codi Penal
s’haurà de procedir, d’acord amb la legislació vigent, a passar el tant de culpa al
Ministeri Fiscal, havent de suspendre el procediment administratiu un cop l’autoritat
judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.
Article 75. Reparació
La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol
moment al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu
estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a les
instal•lacions municipals, obres annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal
que hagi resultat afectat. La reposició i reparació s’executa pel prestador del servei a
càrrec del responsable de la infracció.
Article 76. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures
No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi
l’Ajuntament, ni els acords de resolució unilateral de pòlisses d’abonament adoptats
d’acord amb el que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà
compatible amb l’adopció simultània de qualsevol d’aquestes mesures.
Article 77. Altres responsabilitats
Les sancions previstes en aquest Reglament s’imposen amb independència de la
responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida davant els Tribunals competents.
Article 78. Procediment sancionador
1. Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb aquest Reglament i
en virtut del procediment sancionador que estableixi l’Ajuntament. En defecte d’aquest
procediment propi, seran d’aplicació els procediments sancionadors de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i, subsidiàriament, de l’Administració de l’Estat.
2. Això no obstant quan sigui d’aplicació prevalent el règim d’infraccions i sancions que
preveu la legislació sectorial seran d’aplicació les regles següents:
a) Caldrà observar el procediment sancionador previst a la norma sectorial si aquesta
així ho disposa amb caràcter imperatiu.
b) Si no es dóna la circumstància prevista al paràgraf anterior, serà d’aplicació el que
disposa l’apartat 1.
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Article 79. Mesures provisionals
1. El prestador del servei pot adoptar les mesures de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l’adopció d’aquestes
mesures s’han de tenir presents les pautes següents:
a) L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar
mesures provisionals.
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades pel que fa als
fets i les circumstàncies determinants de l’expedient sancionador.
c) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació
impossible o difícil, així com d’aquelles altres que portin aparellada la violació de drets
emparats per les lleis.
2. Es poden adoptar, entre d’altres, mesures provisionals com la suspensió del
subministrament i el precintat de les escomeses, amb la finalitat de paralitzar els
efectes de la infracció.
CAPÍTOL III. CONSULTES I RECLAMACIONS
Article 80. Consultes i informació
L’abonat té dret a formular consultes sobre totes les qüestions derivades de la
prestació del servei, així com de les tarifes vigents i els consums facturats. També pot
sol•licitar pressupostos previs a les instal•lacions referents a la contractació.
El prestador del servei ha d’informar, per escrit, sobre totes les consultes formulades
correctament, en el termini màxim d’un mes.
Article 81. Reclamacions
L’abonat pot formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o
per escrit. En aquest últim cas, la reclamació s’entén desestimada si el prestador del
servei no emet la corresponent resolució en el termini d’un mes. Contra la resolució
expressa o presumpta, es pot reclamar, en el termini d’un mes, davant l’alcalde, qui ha
de resoldre. Si transcorre un mes sense resolució expressa la reclamació es
considerarà desestimada.
Article 82. Jurisdicció
El conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d’aquest Reglament es
resoldran davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ
D'EXCEPCIONALITAT O D'EMERGÈNCIA DE SEQUERA
1. Àmbit temporal d'aplicació
Aquesta disposició addicional s’aplicarà en aquells períodes d’excepció i/o
d’emergència declarats amb aquest caràcter per la normativa de la Generalitat de
Catalunya o de l’Estat, per tal de reduir la utilització dels recursos hídrics atesa la seva
escassetat.
A mesura que s'apliquin les previsions establertes en aquesta disposició restaran en
suspens totes aquelles prescripcions contemplades en aquest Reglament, així com les
clàusules dels contractes o pòlisses de subministraments o de serveis, que s’hi
s'oposin.
2. Òrgan competent
Corresponen a l’alcalde o alcaldessa la potestat d’adoptar les mesures excepcionals
previstes en l’apartat 3 d’aquesta disposició addicional, així com les altres que
esdevinguin necessàries i adients i les previstes en el Pla de Contingència, orientades
a gestionar de forma eficient i racional el subministrament d’aigua potable.
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3. Prohibicions i restriccions aplicables a l’aigua de la xarxa d’abastament
domiciliària
En compliment de les prescripcions que pugui dictar l’Administració competent en
matèria de recursos hídrics, i en l’exercici de les competències en matèria de
distribució domiciliària d'aigua apta per al consum humà, es podran acordar per
l’alcaldia, en els períodes declarats d’excepcionalitat i d'emergència, les mesures
adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i el seu ús racional següents:
a) Fixar un límit o prohibir l'ús d’aigua de la xarxa potable per a reg de jardins, prats,
horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
b) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa potable per a la neteja de vials,
carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat, sens perjudici de la necessitat del
manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.
c) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per l’ompliment de piscines, estanys i
fonts, privades o públiques.
d) Regular, delimitar o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa per a les fonts que no disposin
d’elements automàtics de tancament.
e) Prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per al rentat de tota mena de vehicles, exceptuant el
realitzat per les empreses dedicades a aquesta activitat.
f) Prohibir o limitar l’ús d’aigua de la xarxa en instal·lacions de refrigeració i
condicionament sense un sistema de recuperació de circuit tancat.
g) Establir objectius d’estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d’estalvi
que es determinin per l’Administració competent. L'incompliment d’aquests objectius
tindrà la consideració de consum excessiu. En el cas de subministraments per mitjà
d’aforaments es podrà exigir la instal·lació, a càrrec de l’abonat, de mecanismes
limitadors de cabal, que garanteixin el compliment dels objectius d’estalvi en el
consum.
h) Fixar un límit o prohibir qualsevol altre ús de l’aigua potable no previst en aquest
apartat i respecte del qual l’Administració competent determini la seva prohibició o
limitació.
En situació d'emergència, a més de les mesures establertes anteriorment, també es
podran adoptar les següents:
a) Establir restriccions temporals o reduccions de les dotacions per persona i dia per al
consum humà, industrial i comercial,
així com disposar la interrupció dels
subministraments durant les franges horàries que es determinin en funció dels
escenaris que l’Administració competent estableixi. L’adopció d’aquesta mesura
implicarà automàticament l’autorització al prestador del servei per a executar aquelles
operacions en les xarxes que siguin necessàries. Aquesta actuació no es podrà portar
a terme sense la informació prèvia als afectats, que es realitzarà d’acord amb el que
estableix l’apartat 4 d’aquesta disposició.
b) Qualsevol altra no esmentada en aquest apartat i que estigui prevista per la
declaració d’emergència o la normativa reguladora de les mesures excepcionals i
d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.
Pel que fa els subministraments crítics (centres sanitaris i altres), s'estarà a allò que
disposi el Pla de Contingència vigent en cada moment.
Pel fet de tractar-se de situacions d’emergència per manca d’aigua derivades de article
58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel què s’aprova el Text Refós
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d’aigües estatal, les mesures indicades en aquesta disposició addicional, no donen lloc
a indemnització a favor de les persones físiques i jurídiques afectades.
4. Obligacions de l’ entitat subministradora
El prestador del servei resta obligat a informar les persones usuàries, pels mitjans de
comunicació de major difusió tant audiovisuals com escrits, i tan clarament com sigui
possible, de les restriccions temporals o de dotacions aprovades, així com de la resta
de mesures que caldrà implantar, d’acord amb les Instruccions que l’alcalde o
alcaldessa podrà dictar.
El prestador del servei resta també obligat a prestar la col·laboració necessària a les
autoritats i al personal municipal, a l’objecte de permetre el compliment de les
previsions d’aquesta disposició. 5. Infraccions
Es consideren infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que
disposa l’apartat 3 d’aquesta disposició addicional, llevat que es disposi d’autorització
municipal expressa per part de l’alcaldia.
Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus. La graduació de la infracció va en
funció de l'aigua que s'utilitza, mesurada en funció de la superfície on s'utilitza, així
com de la reincidència del fet objecte d'infracció.
a) Tindran la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions que infringeixin
qualsevol de les mesures previstes en l’apartat 3 d’aquesta disposició addicional, quan
s’hagi acordat la limitació o la prohibició de l’ús d’aigua potable per a aquestes
activitats.
Específicament es preveuen com a infraccions lleus les accions següents:
1
Rentar vehicles.
2
Regar jardins i zones assimilades d'una superfície de fins a 500 metres
quadrats.
3
Omplir piscines d'una superfície màxima de 60 metres quadrats.
4
El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic.
5
El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a altres usos,
sempre que no se superi en més d’un 10% el límit fixat.
6
L’ús d’aigua potable en instal·lacions de refrigeració i condicionament
sense un sistema de recuperació de circuit tancat.
7
La manca d’instal·lació dels mecanismes limitadors de cabals en el cas
de subministrament per mitjà d’aforaments, si s’ha exigit.
b) Tindran la consideració d’infraccions greus les accions o omissions que infringeixin
qualsevol de les mesures previstes en l’apartat 3, quan s’hagi acordat la limitació o
prohibició en l’ús d’aigua potable per a aquestes activitats i la infracció s’hagi de
considerar greu d’acord amb els criteris de graduació aplicables.
Específicament es tipifiquen com a infracció greu les accions següents:
1
Regar jardins d'una superfície superior a 500 metres quadrats i inferior a
2.000 metres quadrats.
2
Omplir piscines d'una superfície entre 60 metres quadrats i 200 metres
quadrats.
3
El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a usos diferents
del domèstic, sempre que s'excedeixi entre un 10% i un 25% el límit
fixat.
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La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos més d’una
actuació sancionada com a lleu per resolució definitiva en via
administrativa.
c) Tindran la consideració d’infraccions molt greus les accions u omissions que
infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l’apartat 3, quan s’hagi acordat la
prohibició o la limitació de l’ús d’aigua potable per a aquestes activitats, i la infracció
s’hagi de considerar molt greu d’acord amb els criteris de graduació aplicables.
Específicament es tipifiquen com a infracció molt greu les accions següents:
1
Regar jardins d'una superfície superior a 2.000 metres quadrats.
2
Omplir piscines d'una superfície superior a 200 metres quadrats.
3
El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents
del domèstic, sempre que s'excedeixi en més del 25% el límit fixat.
4
L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi
l’Ajuntament o el prestador del servei.
5
La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos una
actuació sancionada com a greu per resolució definitiva en via
administrativa.
6. Sancions
Les infraccions previstes a l’apartat 5 anterior seran sancionades, d’acord amb els
límits establerts en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, amb les multes següents:
a. Infraccions lleus: fins a 750 euros
b. Infraccions greus: fins a 1500 euros
c. Infraccions molt greu: fins a 3000 euros
7. Graduació de les sancions
Les sancions es graduaran d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció,
dels perjudicis produïts, de les circumstàncies de les persones responsables, de la
repercussió de la prohibició infringida, de la situació de greuge respecte a altres
usuaris de l'abastament, del benefici obtingut, de l’existència d’intencionalitat i de la
reincidència quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.
En qualsevol cas es considerarà circumstància atenuant l'adopció per part de l'infractor
de mesures immediates correctores de la infracció.
En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable
que el compliment de les normes infringides, d’acord amb allò establert en l’article
131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
8. Denúncies
Les denúncies que es formulin a l’Ajuntament, d’ofici, per particulars o pel prestador
del servei, donaran lloc a què aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat
de comprovar els fets denunciats i, en el seu cas, incoar l'expedient sancionador.
En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar
totes les dades necessàries per a la comprovació, per part del personal d'inspecció
municipal, o del prestador del servei, dels fets denunciats.
9. Persones responsables
Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció o
omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple
inobservança, i en concret les persones següents:
a) el titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l'usuari de l'abastament.
4
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b) la persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la finalitat
d'eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en aquest
Reglament.
10.
Procediment sancionador
Per tal de donar efectivitat al compliment de les ordres, i dels procediments urgents i
específics que puguin afectar les condicions de prestació del servei, correspon a
l’Ajuntament, a través de l’alcalde
o del regidor o regidora en qui delegui, l’exercici de la potestat sancionadora amb
subjecció al procediment sancionador previst a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el control i la vigilància del compliment de les previsions d’aquesta norma hi
participaran tant els inspectors municipals com la Policia Local. El prestador del servei
col•laborà en les tasques d’inspecció que li siguin requerides per les autoritats i
personal municipal.
11.
Altres mesures en cas d'infracció
Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, es poden adoptar
cautelarment en cas de presumpta infracció les mesures següents:
a)
En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes
incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, qualificats
d'excessius, es podrà ordenar la instal•lació a costa de l'usuari de dispositius limitadors
del cabal subministrat, o interrompre el subministrament durant determinades franges
horàries.
b)
Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus o molt greus,
es podrà ordenar la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la
infracció.
c) Les normes previstes en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicables als
supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi en més
d’un vint-i-cinc per cent el consum estàndard per persona i mes que s'hagi determinat.
d)
A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius
d'estalvi en el consum regulat en aquest Reglament, es podrà ordenar al prestador del
servei la reducció dels períodes de lectura i facturació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes aquelles disposicions, reglaments o ordenances de rang igual
o inferior que s’oposin a les disposicions d’aquest Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la
seva publicació al BOP de Barcelona i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti
alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior. El present
Reglament es va aprovar inicialment en sessió plenària de XXXXXXXXXXX i
definitivament el dia XXXXXXXXXX.
Sant Fruitós de Bages, XXX de XXX de XXXX.
ANNEX: MODEL TIPUS DE PÒLISSA DE SERVEI
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable
Prestador del servei: XXX
Pòlissa núm. XXX
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PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT
Entre els signataris d’aquest document; d’una part el senyor/la senyora ....., veí/veïna
de ....., domiciliat/da al carrer/plaça ....., núm. ....., pis ....., porta ....., telèfon ....., amb
document nacional d’identitat núm. ..... (o passaport de ....., amb núm. .....), que actua
en nom ..... (propi; o en representació que acredita de ....., amb domicili a .....), que als
efectes del present contracte rebrà la denominació “d’abonat”; i, de l’altra part, la
persona o entitat que figura com a contractista subministrador i prestador del servei a
l’encapçalament d’aquest contracte, que d’ara en endavant rebrà la denominació de
prestador del servei”,
S’han convingut els pactes següents:
1.
El prestador del servei es compromet davant l’abonat a subministrar-li aigua
potable, amb destinació a l’immoble les dades del qual són les que tot seguit es fan
avinents: finca situada al carrer/plaça....., núm......, pis....., porta....., d’aquest municipi,
propietat de....., respecte a la qual l’abonat té la condició de..... (propietari, usufructuari,
llogater, etc.).
2.
Per al subministrament contractat s’utilitzarà un ramal de..... mil·límetres de
diàmetre, amb una canonada muntant de l’abonat de..... mm. de diàmetre, la qual
alimentarà una instal·lació de les característiques següents: xxxxx
3.
De l’import total del consum d’aigua serà l’únic responsable el sol·licitant,
quedant prohibit a l’abonat vendre, traspassar o cedir aigua sense autorització de
l’Ajuntament.
4.
El present contracte se subscriu amb caràcter indefinit. Aquells qui canviïn de
domicili poden donar-se de baixa en tot moment.
5.
L’inici del subministrament es produirà en data.....
6.
El tipus de subministrament contractat és el següent: .....
7.
D’acord amb el Reglament del servei, l’abonat pagarà les facturacions de la
forma següent: .....
8.
L’abonat es compromet a pagar el consum meritat, així com la resta de
conceptes exigibles de conformitat amb el que estableix el Reglament del servei, i
d’acord amb les tarifes vigents a cada moment.
9.
El subministrament es farà mitjançant comptador.
10. L’abonat es compromet a preveure, a càrrec seu, les instal·lacions necessàries,
dins la finca subministrada, per tal de poder fer front a les contingències de disminució
de pressió de la xarxa de distribució, quan aquestes es produeixin per causes no
imputables al titular prestador del servei.
11. El present contracte es pot resoldre unilateralment -per causes justificades- per
qualsevol de les parts, en els termes i les condicions assenyalats al Reglament del
servei.
12. El subministrament contractat pot ser suspès unilateralment amb l’autorització de
l’Ajuntament per manca de pagament de la facturació girada amb motiu dels consums
efectuats, o per qualsevol altra causa prevista al Reglament del servei, en els termes i
les condicions que preveu el mateix Reglament.
En aquest cas es cobrarà a l’abonat el dèbit per la via de constrenyiment i si vol
reprendre el servei haurà de sol·licitar-lo novament, satisfent a més a més del dèbit,
tots els drets com si fos una escomesa.
13. En cas de què per avaria en la xarxa d’aigües, dipòsits o d’altres causes s’hagués
de suspendre el servei, no tindran els abonats dret a la reclamació, excepte en cas de
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què per força major s’hagués de suspendre per més de cinc dies; en aquest cas al
cobrar el rebut es deduiran els dies que l’abonat no hagi rebut aigua. No obstant,
s’entendrà que rep l’aigua si no avisa l’abonat per escrit a l’Ajuntament.
14. Si es produís una disminució del
cabal general del que disposa actualment
el servei municipal, aquesta disminució afectarà també en la mateixa proporció el
subministrament contractat en el present contracte, quedant a tal efecte autoritzat
l’Ajuntament per a fer-ho sense prèvia comunicació a l’abonat.
15. El prestador del servei es reserva el dret de modificar les presents clàusules,
sempre que ho consideri convenient.
16. En tot el que no preveu aquest contracte, seran d’aplicació les condicions
reglamentàries i generals que preveu el Reglament del servei municipal de
subministrament d’aigua potable, un exemplar del qual l’abonat reconeix que li ha estat
lliurat.
17. L’abonat té dret a què, en qualsevol moment, el prestador del servei o l’Ajuntament
li lliurin el text de les modificacions de què pugui ser objecte el Reglament del servei i
les condicions generals aplicables als subministraments, sens perjudici que aquestes
disposicions entrin en vigor i siguin exigibles un cop publicades oficialment.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA
21. Proposta per l’aprovació de l’adhesió al Protocol per a la prevenció i la
intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del Bages.
Atès que el dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del Consell
Comarcal del Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme
escolar a la comarca del Bages”, elaborat per una comissió de treball formada per
serveis socials bàsics de l’ABSS de la comarca i de l’ABSS de l’Ajuntament de
Manresa, Inspecció educativa, Equip d’atenció psicopedagògica i l’Àrea
d’Ensenyament del Consell Comarcal, i que va comptar amb la revisió i consens tècnic
de tots els agents de la xarxa implicats en la intervenció en matèria d’absentisme
escolar (centres educatius, Fiscalia de l’àrea de Manresa-Igualada, SEAIA BagesBerguedà, ABP-Mossos Esquadra, representants polítics de les regidories de serveis
socials i d’ensenyament de Manresa i comarca).
Atès el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la
infància i adolescència respecte l’encàrrec a les administracions públiques sobre la
detecció dels casos de no-escolarització, absentisme i abandó escolar així com
l’adopció de les mesures necessàries per fer-hi front, mitjançant l’elaboració dels
protocols corresponents.
Atès el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de
Catalunya, respecte a les competències del Consell Comarcal en matèria d’assistència
i cooperació als municipis.
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Atès els objectius principals del Protocol d’aconseguir la plena escolarització i
potenciar la prevenció de l’absentisme escolar dels menors en edat d’escolarització
obligatòria, així com afavorir la coordinació entre els diferents serveis implicats en
termes d’absentisme escolar.
Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades, així
com d’habilitar els respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que
estableix el Protocol, dins el marc legal que sigui vigent en cada moment, és necessari
aprovar el Protocol esmentat.
Per tot el què s’ha exposat, la regidoria de Benestar Social proposa al ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Personals, l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al “Protocol
per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del
Bages”, aprovat pel Consell Comarcal del Bages en data 22 de juliol de 2013.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages.
ANNEX. PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I L’ABSENTISME ESCOLAR ( veure
arxiu adjunt / final d’acta )
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
22. Aprovació de les festes locals per l’any 2014.
Vista l’Ordre EMO7202/2013, de 22 d’agost (publicada al DOGC número 6450 de
30.8.13 pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya), per la
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014.
Atès que a l’article 2 de l’esmentada ordre s’estableix que “a més de les festes
esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments”.
Vist que conforme s’estableix a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans (publicat al
BOE núm. 180 de 29 de juliol de 1983) seran inhàbils pel treball retribuït i no
recuperables fins dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per
tradició siguin pròpies a cada municipi, corresponent la seva proposta al Ple de
l’ajuntament corresponent.
Atès que tradicionalment, les festes locals de Sant Fruitós de Bages són el dia 21 de
gener, festivitat de Sant Fruitós, i el dilluns posterior al primer diumenge de juliol, dia
en què es celebra la Festa Major d’Estiu.
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Atès que cal determinar els dies de festes locals i notificar-ho al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, perquè procedeixi a la seva
fixació mitjançant Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació.
Per tot l’exposat es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis a la Ciutadania l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables al municipi de Sant Fruitós
de Bages per a l’any 2014, les següents:
-

Dimarts 21 de gener (festivitat de Sant Fruitós)
Dilluns 7 de juliol (Festa Major d’estiu)

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans habituals (tauler
d’anuncis, butlletí municipal, setmanari Montpeità i a la web municipal
(www.santfruitos.cat)) per al coneixement i informació dels agents industrials i socials
del municipi.
VOTACIÓ : S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes a tractar en aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21.23 hores del dia 18 de setembre de 2013.
Dono fe,

Vist-i-plau

El Secretari
Josep González Ballesteros

L’Alcalde
Joan Carles Batanés Subirana
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