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ACTA NÚM. 8/2013 ( 1213.03.014 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 13 DE 
NOVEMBRE DE 2013.  
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 

 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros, secretari,  
Sr. Santiago González Castellanos, 
vicesecretari, per a la fe pública en el punt 9 de 
l’ordre del dia, per abstenció del secretari.  
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 20:00 hores del dia dimecres 
9 d’octubre 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, i el Sr. Santiago González 
Castellanos, vicesecretari.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT 
EL 13 DE NOVEMBRE DE 2013. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

ASSUMPTE PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària celebrada el dia 9 d’octubre 
de 2013 i la sessió extraordinària i 
urgent de 4 de novembre de 2013.  

4 00.00:21 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

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

5 00:10:00 

3. Donar compte dels acords de la Junta 
de Govern en sessions ordinària de 7 
i 21 d’octubre de 2013 

10 00:42:22 

4. Informació de les regidories.   00:52:30 

MOCIONS I PROPOSTES   

5. Moció que presenta el grup municipal 
Gent fent Poble en referència a la 
reforma de la Llei de Demarcació i de 
Planta Judicial.  

10 01:09:11 

6. Moció que presenta el grup municipal 
Gent fent Poble a favor de permetre 
polítiques de desenvolupament local i 
ocupació a l’administració local.  

12 01:18:21 

7. Moció que presenta el grup municipal  
PSC sobre la Llei de dependència.  

14 01:25:45 

8. Moció presentada pel grup municipal 
PSC sobre la pobresa. 

16 01:36:00 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 

  

9. Aprovació definitiva de la modificació 
de la Relació de llocs de treball 
aprovada inicialment el dia 22 de 
març de 2013.  

18 01:48:26 

10. Modificació del règim de les sessions 
ordinàries de les Comissions 
Informatives. 

23 02:58:13 
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11. Donar compte de l’informe d’avaluació 
de les obligacions trimestrals (tercer 
trimestre) de subministrament 
d’informació de les entitats locals que 
es desprèn de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat 
financera.   

24 03:00:22 

12. Modificació de fitxer inscrit denominat 
“Gestió de personal” 

57 03:01:15 

13. Aprovació de la modificació dels Plecs 
de Clàusules Tipus de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages integrats 
per: les Disposicions comunes 
aplicables als Plecs de clàusules 
administratives particulars dels 
contractes de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages; i dels Plecs de 
clàusules administratives particulars i 
Annexes, aplicables als contractes de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.     

60 03:02:25 

CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI   

14. Aprovació de les actes de les 
operacions de delimitació dels termes 
municipals de Sant Fruitós de Bages, 
Navarcles i Sallent. 

64 03:05:08 

15. Aprovació inicial del Mapa de 
capacitat acústica del municipi de 
Sant Fruitós de Bages. 

84 03:08:46 

16. Resolució d’expedient amb proposta 
de modificació de llicència vigent ( 
autoturisme classe B ). 

120 03:10:57 

17. Concessió de beneficis fiscals a favor 
de particulars en relació a les obres 
de  construcció de voreres. 

123 03:14:07 

18. Concessió de beneficis tributaris al 
Departament d’Ensenyament per 
obres al CEIP Pla del Puig. 

125 03:14:50 

19. Aprovar la modificació del Reglament 
del cementiri municipal, mitjançant la 
regulació de l’ús dels columbaris.  

127 03:16:03 
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20. Configuració com a comissió 
informativa de caràcter especial de la 
comissió de seguiment de l’estudi de 
mobilitat del municipi. 

128 03:18:30 

21. Aprovació de l’expedient de 
contractació per a l’adjudicació del 
contracte administratiu especial de 
disposició d’11 parcel·les del 
patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge 

130 03:22:00 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

22. Acord proposant aprovar la concessió 
d’ajuda econòmica per al pagament 
de la quota de la residència d’avis “ El 
Lledoner”.  

194 03:29:14 

23. Atorgament de subvencions 
extraordinàries en l’àmbit d’activitats 
esportives de participació oberta de la 
Diputació de Barcelona 2013, per a 
Grup Excursionista Posa’t en Marxa i 
Club Triatló Sant Fruitós. 

196 03:30:37 

24. Aprovació de conveni col·laboració 
amb l’entitat Assoc. De Festa en 
Festa per l’organització de la 
Cavalcada de Reis 2014. 

198 03:31:58 

25. Adjudicació per procediment obert, 
oferta econòmicament més  
avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació del contracte del servei 
de gestió de la Residència d’avis i 
centre de dia municipals de la gent 
gran de Sant Fruitós de Bages 

203 03:32:51 
 

PRECS I PREGUNTES 205 -- 

 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 
2013 i la sessió extraordinària i urgent de 4 de novembre de 2013.  

 
En la present sessió, es consideren per separat l’aprovació de les actes 
corresponents a la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2013 i la sessió 
extraordinària i urgent de 4 de novembre de 2013.  
 
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2013 : 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : 5 ( 5 CIU )                                     

  Abstencions : - 
 
 
Acta de la sessió extraordinària i urgent de 4 de novembre de 2013 :  
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : 5 ( 5 CIU )                                     

  Abstencions : - 
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 

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

 
 

392 04/10/2013 Convocatòria de ple ordinari pel dia 18 de setembre de 2013  

393 02/10/2013 Ampliació del contracte de treball de XXX com auxiliar geriatria fins 
11.10.13. 

394 04/10/2013 Recepció expedient administratiu i acatament de sentència judicial 
en recurs contenciós administratiu núm. 457/2011 seguit davant el 
JCA núm. 17 de Barcelona 

395 04/10/2013 NÚMERO ANUL.LAT 
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396 04/10/2013 NÚMERO ANUL.LAT 

397 02/10/2013 Incoar procediment per la resolució expedients sancionadors 
d’infraccions de trànsit núm. 13041261 i 13043843. 

398 04/10/2013 Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions 
pagades per bestreta de caixa fixa durant el mes d’agost de 2013. 

399 03/10/2013 Atorgament de llicència d’ocupació de la via pública corresponent a 
taules i cadires. Fonda Sant Benet. 

400 07/10/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents expedient 270/2013 de relació de 
factures.  

401 07/10/2013 Resolució de nomenament accidental d’interventor municipal. 

402 07/10/2013 Tramitació de sol·licitud telemàtica. Certificat digital. 

403 08/10/2013 Nomenament d’instructor en procediment en matèria de 
responsabilitat patrimonial. 

404 09/10/2013 Inspecció tècnica vinculada 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 

405 09/10/2013 Recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de 02.09.13, relatiu a una reclamació de quantitat adeutada 
per la Junta de Compensació del sector Sant Isidre III a la mercantil, 
Projectes Territorials del Bages, S.A. 

406 09/10/2013 Recurs d’alçada interposat per tres propietaris incorporats a la Junta 
de Compensació del sector el Grau, contra l’acord de liquidació de 
quotes d’urbanització pres per la seva assemblea el dia 27.07.13. 

407 09/10/2013 Ordre d’execució de parcel.la ubicada al carrer Dr. Barnard, 9 

408 09/10/2013 Denegació de l’expedició d’un certificat municipal sobre titularitat 
finca. 

409 08/10/2013 Tramitació sol·licitud telemàtica per la renovació de certificat digital. 
XXX 

410 09/10/2013 Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social. 

411 08/10/2013 Rectificació d’error existent al Decret 381 de 01.10.13 sobre 
aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la  prestació del servei 
de Teleassistència. 

412 08/10/2013 Aprovació llistat de cobrament de la taxa per la prestació dels 
serveis de residència i centre de dia octubre 2013. 

413 11/10/2013 Ampliació contracte de treball de XXX com auxiliar de geriatria 

414 11/10/2013 Aprovació indemnitzacions per assistència als membres de la 
Corporació i assignació mensual als grups municipals setembre 
2013. 

415 11/10/2013 Nomenament interí com agent de la policia local del XXX per 
acumulació de tasques relacionades amb diferents campanyes 
policials. 

 

416 11/10/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
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pagaments expedient 272/2013 de relació de factures  

417 14/10/2013 Autorització comissió de serveis a dos agents de la policia local per 
actes inclosos a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell 

418 14/10/2013 Ampliació jornada conserge escola CEIP Pla del Puig 

419 15/10/2013 Recurs de reposició interposat per la Junta de Compensació del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector industrial “El Grau” contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2013 

420 15/10/2013 Inadmissió de petició per aplicabilitat del règim d’indemnitzacions a 
testimonis previst a la legislació jurisdiccional. Sol·licitud abonament 
despeses Ajuntament de Puig-Reig. 

421 16/10/2013 Reconeixement trienni XXX 

422 16/10/2013 Reconeixement trienni XXX 

423 11/10/2013 Concessió de beneficis tributaris. Aprovació del padró del preu públic 
de la Llar d’infants, octubre 2013. 

424 16/10/2013 Ampliació contracte de treball i de jornada a XXX com a cuinera de 
la Residència 

425 16/10/2013 Convocatòria de la comissió de seguiment per a l’elaboració de 
l’estudi de mobilitat del municipi de Sant Fruitós de Bages  

426 16/10/2013 Resolució del nomenament accidental d’interventor municipal. 

427 17/10/2013 Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte del 
servei de gestió de la Residència d’avis i centre de dia municipals de 
la gent gran de Sant Fruitós de Bages. 

428 17/10/2013 Incoació procediment sancionador i designació d’instructor amb 
notificació de plec de càrrecs. Acta 213/13. 

429 17/10/2013 Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local (21 
d’octubre de 2013). 

430 18/10/2013 Tramesa expedient administratiu i emplaçament a recurs contenciós 
administratiu 223/2013. 

431 18/10/2013 Resolució d’al·legació en matèria de sancions de trànsit amb número 
P130735462 

432 18/10/2013 Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit sobre 
les remeses de la Diputació de Barcelona núm. 13044856 i 
13046024 

433 21/10/2013 Designant al Secretari com a representant de l’Ajuntament a la 
convocatòria pel dia 22 d’octubre de 2013, de la Junta de 
Compensació de la UA 17 Sant Isidre II 

434 21/10/2013 Concessió de drets funeraris. XXX. 

435 16/10/2013 Concessió de drets funeraris. XXX. 

436 21/10/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments expedient 274/2013 de relació de factures 

437 21/10/2013 Inadmissió de sol·licitud dades diligència 70/12 de la policia local en 
relació a accident de trànsit. 
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438 21/10/2013 Ratificació acta inspecció. Expedient sancionador núm. 14/13-t-
SRCC 

440 17/10/2013 Inici d’ofici el procediment sancionador per infracció de la Llei 
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Carrer 
Prolongació J. Boixaderas, 3 baixos 

441 17/10/2013 Inici d’ofici el procediment sancionador per infracció de la Llei 
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Carrer 
Albéniz, 4-6 baixos 

442 21/10/2013 Posada en funcionament de la plataforma GESTIONA a efectes de 
la gestió de tots els expedients de l’Ajuntament. 

443 18/10/2013 Reconeixement trienni XXX 

444 17/10/2013 Modificació del contracte de les obres contingudes en el Projecte 
d’urbanització del polígon d’actuació urbanística Les Escoles i 
l’aprovació de l’acta de recepció parcial 

445 23/10/2013 Ordre d’execució de parcel.la ubicada al Carrer Ramon i Cajal, 74 
cantonada amb Albèniz 37 

446 24/10/2013 Incoació expedient de modificació de les ordenances fiscals 2014 

447 28/10/2013 Convocatòria i ordre del dia Comissió Informativa Presidència i 
serveis  centrals extraordinària pel dia 31.10.13 ( ordenances fiscals 
2014 ) 

448 28/10/2013 Convocatòria de la  Junta de Portaveus pel dia 31.10.13 

449 24/10/2013 Aprovació de la despesa de nòmina corresponent al mes d’octubre 
2013 

450 25/10/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments expedient núm. 708/2013 de relació de factures. 

451 28/10/2013 Aprovació llista admesos i exclosos provisional, tribunal i dates 
proves procés selectiu educador/a social 

452 30/10/13 Aprovació de la despesa i reconeixement de les obligacions pagades 
per bestreta de caixa fixa durant el mes de setembre / octubre de 
2013 

453 31/10/13 Atorgament de llicència d’ocupació temporal de la via pública: 
atraccions de fira. XXX  

454 31/10/13 Atorgament de llicència d’ocupació temporal de la via pública: 
atraccions de fira. XXX  

455 31/10/13 Trasllat d’informe sol·licitat pel Síndic de Greuges en expedient amb 
referència Q-05128/2013 ( procés per cobrir interinament una plaça 
d’auxiliar administratiu d’atenció ) 

456 31/10/13 Sobre acceptació d’herència. XXX  

457 31/10/13 Convocatòria de sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal pel 
dia 4 de novembre. 

458 3/11/13 NUL.  

459 3/11/13 Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local. 

460 4/11/13 Convocatòria de Junta de Portaveus pel dia 7 de novembre de 2013 
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461 4/11/13 Convocatòria de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS pel dia 7-11-13 

462 4/11/13 Convocatòria de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
SERVEIS A LA CIUTADANIA pel dia 7-11-13 

463 4/11/13 Convocatòria de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
PROMOCIÓ DEL TERRITORI pel dia 7-11-13 

464 4/11/13 Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del 
procés selectiu per cobrir una plaça d’educador/a social fins a la 
reincorporació de la titular de baixa per IT, per procediment 
d’urgència i creació de borsa de treball. 

465 4/11/13 Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions 
pagades per bestreta de caixa fixa durant el mes de 
setembre/octubre de 2013. 

466 5/11/13 Procediment tributari de revocació de liquidacions de diverses 
parcel·les. 

467 6/11/13 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als membres de 
la Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del mes de 
octubre /2013. 

468 7/11/13 Establiment de la normativa per a la utilització del despatx dels grups 
municipal 

469 7/11/13 Instrucció sobre aplicació de la plataforma GESTIONA als 
expedients municipals. 

470 7/11/13 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient nº 790/2013 de RELACIÓ 
DE FACTURES. 

471 7/11/13 Accés a nivell de consulta al programa comptable municipal per part 
dels regidors membres de l’equip de govern. Habilitació de nivell 
d’accés en consulta i realització de tràmits per la seva implantació.  

472 7/11/13 Responsabilitats en la tramitació de procediments municipals.  

473 7/11/13 Delegació de firma respecte certificats d’empadronament. Ampliació 
del nombre de persones autoritzades per la signatura.  

474 7/11/13 Aprovació del padró del preu públic de la Llar d’Infants Les Oliveres, 
corresponent al mes de novembre de 2013. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinària de 7 
i 21 d’octubre de 2013 
 

El Ple resta assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local corresponents 
a les sessions ordinàries de 7 i 21 d’octubre de 2013 

  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 

 
 
 
4. Informació de les regidories.  

 
El ple en resta assabentat.  
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 

 
 
MOCIONS I PROPOSTES 
 
 

5. Moció que presenten tots els grups municipals en referència a la reforma de 
la Llei de Demarcació i de Planta Judicial.  

 
Aquest mes d'octubre, des del govern de l'Estat s'està promovent una reforma de la Llei 
de Demarcació i de Planta, que és la llei que organitza l’estructura judicial a tot el territori.  
 
A Manresa es troben els jutjats d'aquest partit judicial. En concret, tenim 8 jutjats de 
primera instància i instrucció, 1 jutjat Social, 1 jutjat de Violència de Gènere i 3 jutjats 
Penals. A més, també hi ha altres serveis, com la Fiscalia d’àrea, el servei de mesures 
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penals alternatives, metges forenses, etc.. Per tant, a data d'avui tenim jutjats amb gran 
activitat en les nostres contrades.  
 
Segons estadístiques del Consell General del Poder Judicial de l’any 2012, van tenir 
entrada en els 8 jutjats de Primera Instància un total de 24.417 procediments, mentre que 
en els jutjats penals es van introduir 1.099 procediments judicials, en el social 1.274 
procediments i en el jutjat de Violència de gènere van analitzar un total de 55 casos on la 
dona va patir maltractament per raó de ser dona. Per tant, l’activitat dels jutjats que 
presten servei a la comarca és considerable. Però entre totes les dades publicades pel 
CGPJ, cal remarcar la que fa referència a l’auxili que els jutjats de fora del nostre partit 
judicial fan als d'aquí, per raó que alguna persona o més d'una persona d'algun municipi 
de la comarca ha de realitzar una activitat judicial i el procediment principal es porta en un 
jutjat de fora. En aquest cas, s'ha realitzat un total de 1.239 actuacions o exhorts, el que 
equival a més de 100 vegades cada mes les que els ciutadans han evitat haver de fer 
quilòmetres de distància per anar al jutjat.  
 
Precisament, de les actuacions d'auxili que fan els jutjats, moltes es realitzen en els jutjats 
de Pau dels municipis de la comarca.  
 
L'avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Manresa acabin desapareixent i s'acabi 
traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, l’avantprojecte també 
preveu la total supressió dels Jutjats de pau que estan als municipis, eliminant 
definitivament dit servei i obligant als ciutadans a desplaçar-se fins a Barcelona per a 
qualsevol tràmit que estigui relacionat amb el món de la justícia. El motiu que el Ministeri 
de Justícia dóna és un motiu economista, d’estalvi en edificis judicials i en una suposada 
racionalització de la plantilla judicial. Criteris economistes que no han tingut en compte les 
fortes despeses que acaben repercutint en el propi ciutadà, que s’haurà de desplaçar per 
fer gestions judicials bàsiques, o sense tenir un estudi de l’impacte econòmic 
d'empobriment que pot suposar per a la nostra comarca, suprimint els jutjats i jutges de 
pau. Aquesta decisió suposaria, a més, centralitzar la justícia en unes macro-ciutats 
sense que garanteixi una major eficàcia de la mateixa.  
 
Des del Col.legi d'advocats de Manresa es vol demanar a tots els municipis de la nostra 
comarca i partit judicial que aprovi una moció en contra d'aquest avantprojecte de llei, i 
que facin arribar la moció al Ministeri de Justícia amb copia a aquests Col·legis. Opinem 
que no s'ha valorat suficientment l’impacte que pot tenir aquesta reforma i s'ha 
menystingut la realitat social, econòmica i cultural de la nostra comarca. Nogensmenys, el 
Col.legi d'Advocats de Manresa fa més de 130 anys que esta defensant i vetllant pels 
ciutadans del nostre territori.  
 
Una còpia de l’avantprojecte es pot consultar a la pàgina web del Ministeri de Justícia 
(Inici, Activitat legislativa, Normativa, Avantprojectes de Llei informats en el Consell de 
Ministres).  
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Per això, tots els grups municipals  
 
ACORDEN :  
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig total de l'Ajuntament a l’avantprojecte de llei que el 
Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de «Anteproyecto 
de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Registro Civil».  
 
5EGON.- Donar suport al Col.legi d'Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per 
tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a l’edifici judicial 
de Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de pau i l’agrupació que en 
l'actualitat hi ha al partit judicial de Manresa.  
 
TERCER.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la 
justícia sense que s'allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es 
puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el d'execucions, es facin dins els 
edificis judicials existents, amb la finalitat d'optimitzar i agilitzar la justícia.  
 
QUART.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i 
al Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col.legi 
d'Advocats de Manresa i al Consell dels II.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya.  
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

6. Moció que presenta el grup municipal Gent fent Poble i PSC a favor de 
permetre polítiques de desenvolupament local i ocupació a l’administració 
local.  

 
El país continua vivint un greu situació econòmica. Una de les conseqüències més 
directes i contundents és la desocupació. Així, segons les dades de L’EPA del primer 
trimestre del 2013, la taxa d'atur a Catalunya ascendia a 24,53%, el que significa 902.300 
aturats, i amb 267.000 llars catalanes amb tots els membres aturats, el 13,1% del total. A 
L’estat, aquestes xifres encara són més altes i preocupants.  
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Aquesta realitat és especialment propera i palpable des dels ens locals, ja que per ser 
l’administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments, 
tant en el suport i l'orientació en l’àmbit de la recerca d'ocupació, com des dels serveis 
socials dels ajuntaments des d'on se'ls intenta ajudar i donar suport en situació d'especial 
necessitat. Els alcaldes i alcaldesses, quan tenen veïns i veïnes en aquestes situacions, 
són els qui amb més intensitat reben demandes d'aquests ciutadans.   
 
En aquest marc, és on s'ha d'entendre el que els governs locals històricament han 
anomenat desenvolupament local o promoció econòmica. Un paraigües on s'han entès 
que actuava com una política pública que tenia per objectiu afavorir accions de 
reactivació econòmica, aprofitament dels recursos endògens i permetre la cooperació 
entre l’àmbit públic i el privat, per tal d'estimular i fomentar un creixement econòmic, 
generant ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida.  
 
Les administracions supramunicipals també han intentat promoure polítiques d’estímul 
econòmic , afavorint la contractació de desocupats. Així, en els anys 200B i 2009, 
mitjançant el Pla Espanyol per a l’Estímul i l’Ocupació, conegut com a Pla E, els 
ajuntaments van poder fer projectes mitjançant el FEIL í el FEOS, que permetien activar 
l’economia local i prioritzar la contractació de personal en situació legal d'atur com a 
condició especial d'execució. Els anys següents no hi va haver projectes d'estímul, i tant 
sols es mantenien alguns programes de polítiques actives d'ocupació amb Agents 
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i plans d'ocupació. Malgrat això, en els 
Pressupostos generals de l’Estat del 2012 es va retallar en un 56% el fons de les 
polítiques actives d'ocupació, i els de 2013 incorporen una nova reducció, i com a 
conseqüència han desaparegut els AODLs i els plans d'ocupació al món local. Si a aquest 
fet hi afegim la prohibició de contractar nou personal, els ens locals no disposen d’eines 
de suport directe a la creació d'ocupació.  
 
Els darrers anys, les dades demostren que, en general, els Ajuntaments han estat ben 
gestionats. Del dèficit de les administracions públiques del 2011, d'un total del 8,51% del 
PIB, L’Estat ha fet el 5.1%, les Comunitats Autònomes el 2.94% i el conjunt dels ens 
locals el 0.38% del PIB. Aquest mateix mes, el Ministre d'Hisenda d'Administracions ha 
anunciat que l’administració local tancar a l’anualitat anterior amb un superàvit del 0.2%, 
molt millor del dèficit del 0,30% previst, i esdevenint les úniques administracions que 
generen superàvit pressupostari. SI fem cas de les dades, són més del 40% dels 
ajuntaments que es troben en aquesta situació de superàvit.  
 
Malgrat aquesta situació, els ajuntament en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no els és possible 
destinar l’estalvi a poder realitzar accions o polítiques públiques relacionades en l'àmbit 
del desenvolupament econòmic  local, i especialment a la generació d'ocupació. La 
LOEPSF es va aprovar amb una extrema urgència, atorgant les mateixes restriccions a 
l’administració locals sanejades que a les que tenien un elevat endeutament, comportant 
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un important encotillament a aquells ajuntaments que van ser gestionats amb rigor i que 
tindrien capacitat de fer polítiques d’estímul. Bona part d'aquestes reflexions també sorgir 
a la darrera reunió d'experts en Promoció econòmica local, dins la Comissió de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, reunits el 7 
d'octubre al Consell Comarcal del Pla de l'Estany.  
 
Per tot això , es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:  
 
Primer.-Que es materialitzi la modificació de l’article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), possibilitant que els ajuntaments que 
disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no superin els límits d'endeutament 
establerts legalment, puguin beneficiar els seus ciutadans destinant el romanent a 
finançar polítiques de desenvolupament local. 
 
Segon.- Sol.licitar que dins les previsions d'aquesta modificació, en els casos dels 
ajuntaments abans citats, hi hagi la possibilitat de fer inversions, així com finançar 
accions que especialment tinguin com a objectiu la creació d'ocupació i plans d'ocupació 
per a persones en situació d'atur.  
 
Tercer.-Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè 
el tinguin en compte en la modificació de la LOESPF, al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, al Departament d'Economia i Coneixement, i al Departament 
d'Empresa i Ocupació i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

7. Moció presentada pel grup municipal PSC sobre la Llei de dependència.  
 
L'ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes d'agost i 
de forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals d'Atenció (PIA) de 
prestació econòmica vinculada al servei (PEVS) d'atenció residencial i ha anunciat la 
flexibilització de les ràtios de personal a les residències de gent gran.  La PEVS és una 
prestació que preveu la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència (LAPAD)  que consisteix en donar una quantitat 
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econòmica a les persones en situació de dependència que no han pogut accedir a una 
plaça a un centre públic degut al col·lapse existent, per tal que puguin accedir als serveis 
d' un centre privat amb cofinançament públic. 
 
Negar l'accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les persones amb 
menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta 
dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el 
seu estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera de 
serveis, aquesta suspensió discrecional suposa que les persones professionals hagin 
d'incomplir-lo en la seva activitat diària, negant una PEVS quan és l'acció més indicada a 
seguir. D'altra banda, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del 
personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. 
 
Mentre la Generalitat retalla l'accés a uns serveis previstos a la Llei de forma discrecional 
i al marge de la llei, el govern del PP anuncia als pressupostos generals de l'Estat pel 
2014 una retallada d'un 46,7% de recursos per a la seva aplicació, un fet que confirma i 
quantifica les mesures que va anunciar el Govern en el Pla de Nacional de Reformes del 
passat mes d'abril, proposat a Brussel·les com a lluita contra el dèficit, on s'anunciava 
l'ampliació del copagament, la revisió de la quantia dels ajuts econòmics que reben els 
beneficiaris i l'endarreriment de l'entrada de nous usuaris al sistema. Però que el Govern 
de l'Estat estigui contrareformant la llei i fent molt difícil l'aplicació de la LAPAD no ha de 
ser excusa perquè la Generalitat desmantelli el sistema d'autonomia personal i 
dependència i no presenti cap pla alternatiu o el model català de promoció de l'autonomia 
personal que van anunciar ja fa 3 anys. La dada més recent són les 3.400 persones que 
ha perdut la protecció de la llei en els darrers tres mesos. 
 
Davant d'aquesta situació,  el Grup Municipal Socialista de Sant Fruitós de Bages 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb 
dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici 
dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte, presentar amb caràcter 
d'urgència una proposta de sostenibilitat del sistema i  traslladar-lo al Parlament de 
Catalunya per a fer un debat monogràfic. 
 
2.- Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la 
LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones  així com i la disminució de 
recursos que es destinen al seu compliment. 
 
3.- Instar al Govern de la Generalitat a  garantir el compliment efectiu de la normativa 
vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals de prestacions i 
serveis, com ha estat la denegació d'accés a la prestació econòmica vinculada a servei 
de residència. 
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4.- Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que s'han fet de 
manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als pressupostos del 2014, com és el 
Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d'ajuts que enguany s'han 
publicat amb retallades importants. 
 
5. Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les persones amb 
discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats  i els pagaments. 
 
6.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un pla de 
pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la prestació de 
serveis d'atenció a la dependència. 
 
7.- Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells comarcals  que 
actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles persones 
en situació de dependència de graus exclosos per la llei Estatal i dels quals la Generalitat 
tampoc se'n fa càrrec. 
 
8.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones en 
situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a la dependència i l'afectació de les seves mancances en 
els drets de les persones amb dependència. 
 
9.- Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació 
econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat l'atorgament 
d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una plaça residencial. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 5 ( 5 CIU ) 

 
 

8. Moció presentada pel grup municipal PSC sobre la pobresa.   
 
L’actual context econòmic, polític i social està abocant a moltes persones i famílies a 
situacions d’empobriment i de risc d’exclusió social. És preocupant el creixement de les 
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situacions de risc de pobresa i de privació material severa en la que es troben moltes 
famílies catalanes. Com també és preocupant la manca de propostes i polítiques per part 
dels Governs de CiU i del PP per a afrontar aquesta situació, que per altra banda, s’ha 
vist agreujada per la davallada de la protecció pel que fa a la desocupació i la reforma de 
la Renda Mínima d’Inserció. 
 
1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. El síndic de Greuges ha alertat que 50.000 
infants a Catalunya pateixen malnutrició infantil, 203.354 persones registrades al SOC no 
cobren cap prestació ni subsidi per desocupació, 245.000 llars catalanes tenen tots els 
seus membres a l’atur i els working poor, treballadors en situació de pobresa malgrat tenir 
un salari, ja arriben al 14% a Catalunya. 
 
Ara més que mai, cal garantir les inversions socials necessàries per a fer possible la 
igualtat d’oportunitats. Cal que garantim uns mínims vitals de dignitat a  tots els catalans i 
catalanes i  per això cal que totes les forces polítiques i administracions treballem 
conjuntament. 
 
El Govern de CIU, en lloc d’apostar pels programes socials i afrontar els problemes reals 
del país davant aquesta situació d’emergència, ha optat per la política de retallades; fet 
que ha comportat un clar augment de l’empobriment de la ciutadania i un increment de 
la  desigualtat social i que està generant una clara devaluació de la política social, 
reduint-la només a funcions assistencials. 
 
D’altra banda el projecte de reforma de l’administració local del govern del PP, que ha 
iniciat el seu tràmit al congrés dels diputats, posa en risc les polítiques socials que s’estan 
fent des dels ajuntaments, al deixar-los sense competències, tal com ha alertat la 
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, i la proposta de la llei 
catalana  que presenta el Govern de al Generalitat és ambigua i no assegura que els 
serveis socials es puguin prestar amb suficients garanties per la ciutadania. 
 
Ara més que mai, cal implementar amb coherència polítiques publiques efectives i reals 
que tinguin com a objectiu reduir l’augment de les desigualtats socials, activar una política 
fiscal més redistributiva i progressiva, lluitar contra el frau fiscal i promoure un sector 
financer més transparent via el compliment de la responsabilitat social amb accés al 
crèdit a la ciutadania, i especialment tenir una millor coordinació amb les organitzacions i 
entitats que treballen en l’àmbit de la cohesió social per a millorar els programes i 
polítiques per a  l’eradicació de la pobresa i exclusió social 
 
Davant d'aquesta situació,  els sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Demanem al Govern de la Generalitat que situï l'eradicació de la pobresa i la lluita 
contra l’exclusió social com a prioritat política. 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

Pàgina 18 de 205 
 

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 

 
 

2.- Demanem al Govern de la Generalitat que  treballi per la garantia d’uns ingressos 
bàsics per a les famílies en situació de pobresa, a partir d’una reforma de la Renda 
Mínima d’Inserció que s’adapti a les noves realitats socials, o bé de l’impuls de la Renda 
Garantida de Ciutadania. 
 
3.- Demanem al Govern de la Generalitat que  asseguri la cobertura de les necessitats 
bàsiques de la ciutadania: cobrir les necessitats alimentàries, especialment dels infants, 
augmentant les partides de beques menjador, i eliminar la pobresa energètica a les llars 
estudiant  les accions que siguin necessàries 
 
4.- Demanem al Govern de la Generalitat que  actuï per resoldre el sobreendeutament de 
les famílies en habitatge, inclosa la dació en pagament, fomenti el lloguer social, 
particularment 
 
5.- Instem al Govern de la Generalitat a plantar cara al projecte de llei del PP de reforma 
de l’administració local 
 
6.- Donar trasllat al Parlament de Catalunya, a la FMC i AMC i a les entitats de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les integrants a la campanya de 
Pobresa Zero. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 5 ( 5 CIU ) 

 
 
 
CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 
9. Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de llocs de treball aprovada 

inicialment el dia 22 de març de 2013.  
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En aquest moment de la sessió, a les 21:47 hores, el Secretari surt de la sala, per 
abstenció en el tractament d’aquest assumpte i el substitueix el Vicesecretari, que 
donarà fe. 
 
Primer. Atès que al ple extraordinari de 22 de març de 2013 es va aprovar inicialment la 
revisió de nivell retributiu del lloc de treball de Secretari/a.  
 
Segon. Atès que en data 24 d’abril de 2013 el XXX va presentar al.legacions ( RE 
2013/1809) 
 
Tercer. En base a les al.legacions presentades, es va demanar informe a la Diputació de 
Barcelona, la qual ha emès aquest pronunciant-se expressament en sentit que “d’acord 
amb els antecedents expressats, es considera que l’Ajuntament ha d’atendre l’al·legació 
del Secretari i establir a la regulació del lloc de treball de Secretaria el complement 
personal i transitori regulat a la disposició transitòria segona del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre ( s’annexa informe ).  
 
Quart. Per tant, correspon resoldre les al.legacions i aprovar definitivament l’acord.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Estimar l’al.legació formulada pel Secretari municipal XXX ( RE  2013/1809 ) en el 
sentit de reconèixer el seu lloc de treball, complement personal transitori , amb un import 
brut anual d’11.599,00 € en els termes previstos a la disposició transitòria segona del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la Relació de llocs de treball de forma 
que les retribucions complementàries del lloc de treball de Secretaria en el seu import 
anual són :  
  Complement de destí ( CD ) : 26 

Complement específic ( CE ) : 39.000,08 € 
Complement personal transitori ( CPT ) : 11.599,00 €  

 
Tercer.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Quart.- . Declarar que: 

 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.” 
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ANNEX. INFORME EMÈS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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Essent les 22:30 hores abandonen la sala de plens els regidors del grup municipal 
CIU (5) presents a la sessió.  
 
Un cop dictaminat aquest assumpte, a les 22:37 hores, el Vicesecretari és substituït 
pel Secretari, que retorna a la sala.  
 
Es produeix un recés de 7 minuts, entre les 22:45 hores i les 22:52 hores, moment 
en el què es reprèn la sessió.  
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 
10. Modificació del règim de les sessions ordinàries de les Comissions 

Informatives. 

La fixació de la periodicitat de les sessions dels òrgans col.legiats municipals correspon al 
ple per mandat de l’article 38 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Fixar que la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives 
tindran lloc el dijous hàbil anterior al dimecres en què hagi de tenir lloc la sessió del ple on 
hagin de ser coneguts els assumptes dictaminats per aquestes comissions, a l’hora que 
fixarà la mateixa comissió. 
 
L’alcalde podrà alterar la data de celebració fins a un màxim de 3 dies hàbils quan es doni 
en la proximitat de festes o per atendre més adequadament el tractament d’assumptes 
municipals.  
 
Segon.- Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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 SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 

11. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (tercer 
trimestre) de subministrament d’informació de les entitats locals que es 
desprèn de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.   

 
En data 31 d’octubre 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). 
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El ple en resta assabentat.  
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 

 
 

12. Modificació de fitxer inscrit denominat “Gestió de personal” 
 
Primer. Per acord adoptat pel Ple municipal en sessió celebrada el 9 de febrer de 2011 es 
va aprovar la creació de diversos fitxers per la seva inscripció en el registre de protecció 
de dades de Catalunya, figurant com annex 2 d’aquest acord les dades de creació del 
fitxer denominat “Gestió de personal”. 
 
Segon. L’acord de creació de fitxers va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 8 de març de 2011 (i mitjançant anunci de referència al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5884 de 23 de maig de 2011). 
 
Tercer. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va aprovar mitjançant resolució de 12 
de maig de 2011 la inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya de la 
creació del fitxer de dades de caràcter personal notificat com a Gestió de personal amb el 
codi 211110016-P. 
 
Quart. La recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades tracta, entre 
altres qüestions, sobre el procediment de modificació dels fitxers de dades de caràcter 
personal de titularitat pública establint que la modificació o supressió d’algun dels apartats 
del fitxer s’han de produir mitjançant disposició general o acord, de conformitat amb el 
mateix procediment i requisits previstos per la creació. 
 
Cinquè. La referida recomanació fa referència a l’emprenta digital com a tipologia de les 
dades personals tractades i respecte als nivells que s’assignen als fitxers fent referència 
específica a la possibilitat que el fitxer de recursos humans puguin incloure informació 
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sobre sancions disciplinàries o una definició de les característiques o de la personalitat 
dels treballadors que permetin avaluar determinats aspectes de la seva personalitat o 
comprotament, dades de salut i pautes de conductes respecte a les quals es recomana la 
fixació d’un nivell mitjà o alt en funció de que les dades tractades tinguin o no caràcter de 
dades sensibles. 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Modificar el fitxer de dades de caràcter personal que es recull com a annex 
d’aquest acord que s’indica a continuació: 
 

1) Fitxer: Gestió de personal / apartats modificats: procediment de recollida de dades 
(origen i procedència de les dades); dades de caràcter identificatiu i altres tipus de 
dades (tipus de dades, estructura i organització del fitxer); nivell de seguretat 
adoptat (mesures de seguretat) 

 
Segon. Aprovar la fitxa del fitxer de gestió de personal incorporant les modificacions 
indicades al punt anterior: 
 
Fitxer Gestió de personal 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
 

- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
- Denominació de l’ens: Ajuntament. 
- Administració a la que pertany: Administració local. 
- CIF: P0821200C. 
- Domicili: Ctra. de Vic, 35-37. 
- Codi postal. Localitat: 08272. Sant Fruitós de Bages. 
- Província: Barcelona. 
- País: Espanya. 
- Telèfon: 938 789 700. 
- Fax: 938 760 486. 
- Email: ajuntament@santfruitos.cat 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
 

- Nom: Gestió de personal. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de recursos humans de 

l’Ajuntament. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
 

- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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- Col·lectius o categories d’interessats: Empleats municipals i candidats a 
processos de selecció. 

- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, 
formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió 
electrònica, via pàgina web o correu electrònic. Les dades relacionades amb el 
registre d’entrada, permanència i sortida s’integraran al sistema a través del 
sistema de tarjeta o a través de recollida d’imatge per sensor de l’emprenta 
digital. 

 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
 

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI / NIE / PASSAPORT. Nom i cognoms. 
Nº SS / Mutualitat. Direcció. Nº Registre de personal. Telèfon. Signatura 
manuscrita. Emprenta digital. Signatura electrònica. Correu electrònic. 

- Altres tipus de dades: Característiques personals. Acadèmics i professionals. 
Detalls de l’ocupació. Control de presencia (vacances, permisos, llicències i 
situacions d’incapacitat temporal i absències). Dades econòmiques, 
financeres i d’assegurances.  

 
MESURES DE SEGURETAT 
 

- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà. 
 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 

- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la 
matèria. 

 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRET D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina / Servei d’atenció al ciutadà. Ubicació: la indicada pel Responsable del Fitxer. 
 
 
Tercer. Publicar l’anunci de modificació del fitxer de gestió de personal al butlletí oficial 
corresponent. 
 
Quart. Notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, mitjançant el formulari 
telemàtic habilitat per l’Autoritat Catalana de Portecció de Dades, l’aprovació de la 
modificació per la seva inscripció indicant el diari o butlletí electrònic on apareix 
publicada. 
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Quart. Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
13. Aprovació de la modificació dels Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament 

de Sant Fruitós de Bages integrats per: les Disposicions comunes aplicables 
als Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; i dels Plecs de clàusules 
administratives particulars i Annexes, aplicables als contractes de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.     

 
Primer. Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 
2013 i acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió celebrada en 
data 6 de juny de 2013, van aprovar els Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages integrats per:  
 

- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 
contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

- Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 
particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
Segon. Atès que per tal de simplificar i facilitar la presentació de es proposicions per part 
dels licitadors als procediments d’adjudicació convocats, es creu convenient modificar el 
redactat de la clàusula 33.1  
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Tercer. Atès que l’Ajuntament està portant a terme la implantació de la gestió digital de la 
dels expedients administratius.  
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 4 de novembre de 2013, va 
aprovar la  modificació dels Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, en els termes que s’indiquen a continuació, la modificació dels Plecs de 
Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages integrats per els Plecs de 
clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als contractes de l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages; les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 

I.  La clàusula 33.1 del Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules 
administratives particulars queda redactada com segueix: 

 
“1.El sobre 1 es retolarà “documentació administrativa” i contindrà la declaració 
responsable de l’annex 10 d’aquest DCPCAP i l’acreditació d’haver constituït la garantia 
provisional, quan sigui obligatòria. Quan el licitador l’oferta del qual hagi estat la més 
avantatjosa se li adreci el requeriment previst a l’article 151.2 de la LCSP, dins d'aquest 
requeriment se'l requerirà també perquè aporti la totalitat dels documents que acreditin 
que compleix amb les condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició 
exigides per al contracte. 
 
 
El sobre 2 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor”, i contindrà el documents que ofereixin i/o 
justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
El sobre 3 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques”, i contindrà el documents que 
ofereixin i/o justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
Tots els documents dels sobres es presentaran també en suport digital, separadament 
per a cada sobre, en format pdf o aquell que fixi el PCAP. 
 
Cadascun dels sobres contindrà un document independent que relacionarà de forma 
indexada cadascun dels documents que l’integren.   
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La instància de presentació i els sobres a l’anvers indicaran la referència al procediment 
de contractació en el qual es participa, el nom, NIF i domicili a efectes de notificacions de 
l’empresari que hi participa i també a l’anvers els signarà l’empresari o el representant 
que actuarà dins del procediment en nom seu, amb indicació del nom i els cognoms i el 
número de NIF de qui signa. La instància de presentació també indicarà expressament 
que s’acompanyen els dos o tres sobres amb la seva identificació individualitzada.” 
 

II. S’incorpora l’Annex 11 als Plecs de clàusules administratives particulars i 
Annexes, anomenat “Declaració responsable dels licitadors sobre compliment 
de les condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició per 
contractar previstes legalment i exigides en el contracte” (s’adjunta al present 
acord): 

 
 
Segon. Declarar que: 

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

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

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

 
 
ANNEX 1 
 

 
Annex 11. Declaració responsable dels licitadors sobre compliment de les 
condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició per contractar 
previstes legalment i exigides en el contracte 1 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 

CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 

                                                      
1
 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
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RÈGIM 

Classe2: 
Modalitat3: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau,per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, solvència i 
no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. En relació a la no incursió en 
prohibició, declara específica i responsablement que: 
 

- No es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb els 
poders adjudicadors del sector públic, de les referides a l’article 60 de la Llei de 
contractes del sector públic i altres normes concordants de l’ordenament jurídic 
vigent i, en especial, que contra ell no s’ha iniciat cap procediment de 
constrenyiment per obligacions tributàries o de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com adjudicatari, a fi que 
es pugui acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social abans de resoldre l’adjudicació. També autoritza a què l’Ajuntament d’ofici 
pugui verificar que es troba al corrent amb la pròpia administració contractant, 
quant a les seves obligacions tributàries envers aquesta.4 

 
LLOC I DATA 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

                                                      
2
 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

3
 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra 

pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
4
 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 
CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
 

14. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació dels termes 
municipals de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Sallent. 

 
Primer. El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2012 va 
aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Fruitós de Bages 
en el marc de l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat per la 
Generalitat de Catalunya; i va designar els membres de la Comissió municipal de 
delimitació.  
 
En dates 10 d’octubre de 2013, es varen reunir les Comissions de delimitació dels 
ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Sallent, juntament amb els 
representants de la Generalitat de Catalunya per tal de continuar-ne les operacions de 
delimitació, portades a terme el 6 de febrer de 2013 ( Navarcles ) i 16 de gener de 2013 ( 
Sallent ). 

 
De les reunions de les Comissions de delimitació, es van aixecar les actes corresponents, 
subscrites pels assistents.  
 
Segon. L’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i demarcació territorial dels municipis de Catalunya, estableix que les actes 
corresponents a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han 
de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats per tal que n’acordin l’aprovació amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim 
de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació.  
 
Per això, com Alcalde-president de l’Ajuntament, proposo al ple, previ dictamen favorable 
de la Comissió Informativa de Promoció del Territori, l’adopció dels seguents 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages i el terme municipal de Navarcles, subscrita el dia 10 d’octubre de 2013. 
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Segon.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages i el terme municipal de Sallent, subscrita el dia 10 d’octubre de 2013. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Navarcles i Sallent, així com al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
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.  

- Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan 
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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ANNEX 1. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE NAVARCLES I DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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ANNEX 2. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE SALLENT I DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 

15. Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Fruitós 
de Bages. 

 
 
Primer. En data 5 d’octubre del 2010 es va rebre correu electrònic per part de l’Oficina per 
a la Prevenció de la Contaminació Acústica del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya respecte la possibilitat de donar assistència al municipi per 
elaborar el mapa de capacitat acústica municipal, ja que constava que el mapa no es 
trobava adequat al previst al Reglament de la Llei: Decret 176/2009, de 10 de novembre. 
 
Segon. En data 6 d’octubre de 2010 es va realitzar la petició d’elaboració del mapa de 
capacitat acústica a l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta petició se’n 
donà compte a la Junta de Govern Local en data 15 d’octubre de 2010. 
 
Tercer. Des de la citada petició, l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica 
adjudicà els treballs d’elaboració i adequació del mapa de capacitat acústica municipal a 
l’empresa Debeacústica, SL. 
 
Quart. Els tècnics de la citada empresa amb l’assessorament dels serveis tècnics 
municipals elaboraren una proposta de mapa de capacitat acústica que donés 
compliment a les prescripcions tècniques per a la zonificació acústica del territori del 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, i amb els usos previstos pel planejament vigent.   
 
Cinquè. Per aquest motiu, i en el marc dels treballs per a l’elaboració del mapa, en data 
26 de febrer de 2013 (R/S: 2013/1090) l’ajuntament va requerir a la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les 
zones de soroll de les carreteres dins el terme municipal. 
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Sisè. Posteriorment, en data 25 d’abril de 2013 (R/E: 2013/1833) la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya va entregar una proposta consensuada del mapa de capacitat acústica 
municipal, perquè una vegada aprovat es pugui trametre a la Direcció general el 
corresponent acord del Ple d’aprovació. 
 
Setè. En data 7 de juny de 2013 (R/E: 2013/2417) la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va entregar l’”informe de la delimitació de les zones de soroll de les carreteres 
de titularitat de la Generalitat de Catalunya que transcorren pel terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages”, elaborat per la responsable en impacte ambiental i acústica de la 
Direcció General.  
 
Vuitè. Finalment, en data 15 d’octubre de 2013 (R/E: 2013-E-RC-3909) la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya va comunicar la necessitat d’aprovar el mapa de capacitat 
acústica municipal i trametre a la Direcció general l’acord d’aprovació adoptat pel ple 
municipal.  
 
Novè. Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de 28.10.13.  
 
Desè. 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica de Sant Fruitós de Bages, que 
s’adjunta com a annex.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Mapa de capacitat acústica 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 del Mapa de capacitat acústica 
definitivament aprovat, cas que aquest esdevingui per ministeri de Llei conforme el previst 
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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 
del Mapa 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 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. 

 
 
ANNEX 1. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES 
 
Aquest mapa de capacitat acústica s’ha realitzat amb l’assistència tècnica del 
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col·laboradora del 
Departament.  
 
MEMÒRIA TÈCNICA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
1. OBJECTIUS 

 
L’objectiu principal d’aquesta memòria és l’elaboració del mapa de capacitat 
acústica del municipi de Sant Fruitós de Bages, com a instrument per a la gestió 
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ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació 
acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la 
qualitat acústica del territori. 
El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius 
de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, 
que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres 
períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els 
usos del sòl.  

2. NORMATIVA  
 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada 
pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els 
objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica 
produïda per aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, correspon a 
l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió 
dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les 
zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a 
l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de 
les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi. 
La promulgació de legislació de l’estat sobre aquesta matèria comporta que les 
zones de sensibilitat acústica, definides en els mapes de capacitat acústica, hagin 
de tenir en compte els objectius de qualitat acústica i els diferents usos del sòl. 
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos, té com a principal finalitat el seu desenvolupament i 
alhora, assolir l’adequació amb aquells preceptes de caràcter bàsic de la 
normativa estatal que hi incideixen.    
 

3. METODOLOGIA 
 

L’elaboració del mapa de capacitat acústica s’ha efectuat d’acord amb les fases 
següents:  

3.1. Fonts d’informació:  
 

 La proposta de mapa de capacitat acústica elaborada pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (any 2004), que ha servit de base per a la modificació i 
actualització del mapa. 

 

 El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, o la figura de planejament urbanística 
aprovada o en procés d’elaboració, per determinar els usos del sòl vigents o 
planificats.  

 
3.2. Identificació dels emissors acústics del territori 
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Es localitzen i reconeixen els potencials emissors acústics i la seva àrea 
d’influència:  

 
Aquestes fonts poden ser emissors puntuals o emissors lineals. Entre les 
primeres, es troben els establiments on l’activitat és remarcable per l’emissió de 
soroll industrial, comercial, de serveis o de lleure. 
 
Les fonts lineals de soroll més importants són les infraestructures de transport viari 
i ferroviari, així com les principals vies urbanes d’accés a la població i els carrers 
que concentren un nivell de trànsit important. 

 
També s’identifiquen les zones considerades acústicament sensibles: escoles, 
hospitals, balnearis, llars d’avis, espais d’interès natural.  

 
4. CONCRECIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA MUNICIPAL 

 
La informació recollida ha servit per definir les zones acústiques, que consisteixen 
en l’agrupació de les parts del territori amb la mateixa capacitat acústica, on s’han 
incorporat els usos del sòl. (veure annex:  Criteris generals per determinar la 
zonificació del mapa de capacitat acústica) 
 
El mapa de capacitat acústica s’ha elaborat en format digital, utilitzant el programa 
Miramon. S’ha pres com a referència inicial la proposta de Mapa elaborat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (any 2004) i la base cartogràfica de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya: Ortofotoimatge de Catalunya 1:5000 (UTM 31N-
UB/ICC). 
 
 
 
En el mapa de capacitat acústica municipal, hi ha un predomini de les zones de 
sensibilitat acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’us residencial 
(A4), també s’han zonificat els equipaments més sensibles com els centres 
docents com a (A2). 
 
Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el 
mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica 
alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no 
urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, 
s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4).  

      
La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on 
coexisteixen l’ús residencial amb activitats productives i/o amb carreteres i carrers 
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de trànsit moderat, ambdós classificades com a (B1); o amb activitats esportives, 
de restaurants i hotelers (B2). 
 
Els habitatges propers a les explotacions ramaderes, es zonifiquen com a (B1). 
 
Pel que fa a la zona de sensibilitat acústica baixa, s’hi ha inclòs els polígons 
industrials i el sòl classificat com a industrial (C2), i les activitats recreatives i 
d’espectacles (C1). 
 
Les zones de soroll de les infraestructures viàries C-16, C-16c, BV-4511, C-25, B-
451, BV-4501 i N-141c s’incorporen al mapa, a títol informatiu, per compatibilitzar 
a efectes de la qualitat acústica i, en la mesura que sigui possible, els usos 
existents o futurs en aquest territori amb els propis de la infraestructura. En el 
mapa de capacitat es representa la corba isòfona que correspon al valor límit 
d’immissió d’una zona de sensibilitat acústica alta A4 existent per al període de nit. 
 
S’adjuntarà en annex  l’informe sobre la delimitació de la zona de soroll del titular 
de les infraestructures. 
 
Per a qualsevol actuació urbanística dins la zona de soroll, cal un estudi de la 
delimitació detallada d’aquesta zona a fi de definir la distància i els requeriments 
tècnics que permetin assolir la compatibilitat de la capacitat acústica del territori 
d’acord amb l’ús del sòl, les construccions o les edificacions que es vulguin 
implantar dins la zona de soroll amb el funcionament de la infraestructura.  
 
L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una 
zona acústica, tal com s’estableix en els articles 7.3 i 38.3 del Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny.  
 
Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament, per raons 
degudament justificades que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, 
la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat 
o part d’una zona o àrea acústica.  
 
Només es pot acordar la suspensió provisional sol·licitada, que pot sotmetre’s a 
les condicions que s’estimin pertinents, en el supòsit que s’acrediti que les millors 
tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius de la suspensió 
que es pretén. 
 
Els objectius de qualitat acústica es poden sobrepassar ocasionalment i 
temporalment, quan sigui necessari, en situacions d’emergència, sense necessitat 
d’autorització. 
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5. APROVACIÓ I INFORMACIÓ  PÚBLICA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA  
 
El ple municipal ha pres l’acord d’aprovar inicialment el Mapa de capacitat 
acústica, en data ........, i se sotmet a informació pública per un període de 30 dies 
hàbils. 
 
S’aprova definitivament en data ....... 
 
El mapa de capacitat acústica municipal és públic i consultable per a la població. 

 
6. REVISIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA MUNICIPAL 
 

Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de 
fer com a màxim cada deu anys, des de la data de la seva aprovació. 
 
Així mateix, la zonificació acústica del territori s’ha de revisar, quan es produeixin 
canvis en el planejament territorial  i urbanístic que afectin els usos del sòl, i quan 
es tramitin  plans urbanístics de desenvolupament que estableixin usos 
pormenoritzats del sòl. 

 
 
 Sant Fruitós de Bages, a 21 d’Octubre de 2013 
 
ANNEXOS:  

 
 

1. Annex A del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica.  

 

2. Criteris generals per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica 
 

3. Informe sobre la delimitació de la zona de soroll del titular de la infraestructura 
 

4. Mapa de capacitat acústica realitzat amb l’assistència tècnica del Servei per a la 
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa 
 

5. Llegenda del Mapa de capacitat acústica municipal 
 

6. Plànols en format pdf del Mapa de Capacitat acústica del municipi 
 
 

1. Annexos del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica 
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Annex A 
Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat 
 
1.  Àmbit d’aplicació 
 
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat 
acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes 
de capacitat acústica. 
 
2.  Objectius de qualitat  
 
2.1 A les zones de sensibilitat acústica s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln per 
a la planificació del territori i la preservació i/o millora de la qualitat acústica. 
 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)  70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 
 
2.2 Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els 
valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquestes zones 
poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la taula següent: 
 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 
 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents  

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 
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(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d’ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes 
generals d’infraestructures de transport o altres 
equipaments públics  

- - - 

* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
 

 Valors d’atenció: En les zones urbanitzades existents i pels usos de sòl (A2), (A4), 
(B2), (C1) i (C2), i per habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió 
s’incrementa en 5 dB(A). 

 
 
 
 

2. Criteris generals per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica  

 
Les zones de sensibilitat acústica, es defineixen d’acord amb els criteris  establerts en 
l’annex 1 del Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat segons el Decret 176/2009. 
 

a. Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
b. Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
c. Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 
d. Zona de soroll 
e. Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) 
f. Zones acústiques de regim especial (ZARE) 
 

La zonificació acústica del terme municipal ha de tenir en compte les àrees urbanitzades, 
els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes 
generals d’infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamin, i 
els espais d’interès natural que gaudeixin o demanin una protecció especial contra la 
contaminació acústica.  

 
Cap punt del territori no pot pertànyer simultàniament a dos tipus de zones acústiques 
diferents.  

 
El pas d’una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d’una zona de sensibilitat 
acústica baixa s’ha de passar per una zona de sensibilitat acústica moderada per arribar 
a una zona de sensibilitat acústica alta.  
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La zonificació del territori ha de mantenir la compatibilitat entre zones. Si hi són 
admissibles o hi concorren dos o més usos del sòl, la classificació s’ha de fer segons l’ús 
predominant.  

 
En el procediment d’aprovació, revisió o modificació de la zonificació acústica s’ha 
garantit l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones 
acústiques i els objectius de qualitat acústica.  

 
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. El 
perímetre de les zones, àrees i edificacions es representa amb una ratlla de color verd 
(composició RGB: 0 255 0). Poden incloure les àrees i els usos següents o similars: 

- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 
2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció 
acústica. 
També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es 
mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de 
l’entorn. 
 
En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes 
existents. 
Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees 
de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 
Es representa amb una ratlla de color taronja clar (composició RGB: 255 166 0) i/o el 
símbol (A1). 

 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, 
auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica.  

 
S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una 
especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de 
repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients 
ingressats, les zones docents, com campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, 
centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de museus i d’expressió cultural i 
altres assimilables.  
Es representa amb una ratlla de color marró (composició RGB: 166 83 0) i/o el símbol 
(A2). 

 

- (A3) Habitatges situats al medi rural.  
Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar 
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, 
ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 
Es representa amb una ratlla de color verd fosc (composició RGB: 0 132 0) i/o el 
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símbol (A3). 
 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. 
Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les 
àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es 
consideraran zones de transició. 
Es representa amb una ratlla de color verd (composició RGB: 0 255 0) i/o el símbol 
(A4). 
 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. El 
perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla 
de color groc (composició RGB: 255 255 0). Poden incloure les àrees i els usos següents 
o similars: 

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents.  
 
Es representa amb una ratlla de color groc (composició RGB: 255 255 0) i/o el símbol 
(B1). 

 

- (B2) Àrees amb predomini de sol d’ús terciari.  
Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, 
espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió 
d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament 
d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels 
esmentats en (C1).  
Es representa amb una ratlla de color ocre (composició RGB: 255 205 105) i/o el 
símbol (B2). 

 
- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial.  

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de 
sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats 
productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment 
dels objectius fixats per a una zona (B1). 
Es representa amb una ratlla de color taronja fosc (composició RGB: 242 118 77) i/o 
el símbol (B3). 
  

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 
Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. El 
perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla 
de color vermell (composició RGB: 255 0 0).  Poden incloure les àrees i els usos 
següents o similars: 

 

- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles.  
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Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de 
reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 
Es representa amb una ratlla de color rosa fort (composició RGB: 255 0 255) i/o el 
símbol (C1). 

 
- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial.  

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als 
usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos de 
producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de 
tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars 
de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. 
En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte les 
singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de qualitat, 
respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 
Es representa amb una ratlla de color vermell (composició RGB: 255 0 0) i/o el símbol 
(C2). 

   
- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport 

o altres equipaments públics que els reclamin.  
Inclouen els espais de domini públic en el qual s’ubiquen els sistemes generals de les 
infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. 
Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de 
classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria sinó 
existís aquesta afecció. 
Es representa amb una ratlla de color rosa (composició RGB: 247 232 224) i/o el 
símbol (C3). 
 

d) Zones de soroll:  
Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim i aeri. Comprèn el territori de l’entorn de la 
infraestructura i es delimitada per la corba isòfona definida pels punts del territori on es 
mesuren els valors límit d’immissió corresponents a la zona de sensibilitat acústica on se 
situa la infraestructura.  

 
En el territori inclòs en la zona de soroll els valors dels índexs d’immissió poden superar 
els objectius de qualitat acústica aplicables a les zones de sensibilitat acústica 
corresponents.  

  
Les zones de soroll de les infraestructures viàries, ferroviàries i marítimes i aèries,  es 
determinen i delimiten per l’administració titular de la infraestructura. 

 
La zona de soroll s’incorpora al mapa de capacitat acústica municipal a títol informatiu i, 
es representa amb una superfície de color (composició RGB: 247 232 224). 
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e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)  
Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per 
les seves singularitats característiques, es considera convenient conservar una qualitat 
acústica d’interès especial.  
La declaració d’una ZEPQA correspon a l’ajuntament, per a les àrees incloses en sòl urbà 
i urbanitzable i, al Departament competent en matèria de contaminació acústica, per a les 
àrees incloses en sòl no urbanitzable.  
Tota declaració ha de ser recollida en el mapa de capacitat acústica en el termini de 6 
mesos.   

 
f) Zones acústiques de règim especial (ZARE): 
Es poden declarar zones acústiques de règim especial, aquelles àrees en què se 
sobrepassin els valors límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de 
sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, en qualsevol dels índex d’emissió de soroll 
Ld, Le, Ln, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres 
d’alternes, dins el termini d’un mes.  

 
La declaració correspon a l’ajuntament, hi ha d’incloure un pla específic de mesures per 
disminuir progressivament el soroll a l’ambient exterior de la zona i, en particular, 
aconseguir que no s’incompleixin els objectius de qualitat acústica corresponents als 
espais interiors.   

 
La declaració s’ha de recollir en el mapa de capacitat acústica en el termini de sis mesos.  

 
 
 

3. Informe sobre la delimitació de la zona de soroll del titular de la infraestructura. 
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4. Mapa de capacitat acústica realitzat amb l’assistència tècnica del Servei per a la 
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 
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5. Llegenda del Mapa de Capacitat Acústica, incorporant els usos del sòl: 
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6. Plànols en format pdf del Mapa de Capacitat acústica del municipi. 

 
 
 
 

7. Plànols en format pdf del Mapa de Capacitat acústica del municipi. 

 
 
 
 
 

Ln (23 h – 7 h) Le (21 h – 23 h) Ld (7 h – 21 h) Ln (23 h – 7 h) Le (21 h – 23 h) Ld (7 h – 21 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA ALTA (A)

(A1)  

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA BAIXA (C)

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA ALTA (A)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA BAIXA (C)

Zona de soroll

Zona ZARE

Valors límit d’immissió en dB(A)

506060

475757

455555

---

506060

475757

455555

---

556565

556565

556565

556565

556565

556565

607070

586868

---

607070

586868

---

607070

586868

Espais d’interès natural, altres i zona ZEPQUA

(A2)  Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

(A3)  Habitatges situats al medi rural 

(A4)  Predomini del sòl d’us residencial 

(B1)  Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents

(B2)  Predomini del sòl dús terciari diferent a (C1) 

(B3)  Arees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

(C1)  Usos recreatius i d’espectacles

(C2)  Predomini del sòl d’ús industrial

(C3)  Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraes-
tructures de transport o altres equipaments públics

-Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i pels usos del sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per habitatges

existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).
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infraestructures de transport existents
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(B3)  Arees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial
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(C3)  Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraes-
tructures de transport o altres equipaments públics
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(A2)  Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

(A3)  Habitatges situats al medi rural 

(A4)  Predomini del sòl d’us residencial 

(B1)  Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents

(B2)  Predomini del sòl dús terciari diferent a (C1) 

(B3)  Arees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

(C1)  Usos recreatius i d’espectacles

(C2)  Predomini del sòl d’ús industrial

(C3)  Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraes-
tructures de transport o altres equipaments públics

Ln (23 h – 7 h) Le (21 h – 23 h) Ld (7 h – 21 h) Ln (23 h – 7 h) Le (21 h – 23 h) Ld (7 h – 21 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA ALTA (A)

(A1)  

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA BAIXA (C)

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA ALTA (A)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA MODERADA (B)

ZONA DE SENSIBILITAT AC ÚSTICA BAIXA (C)

Zona de soroll

Zona ZARE

Valors límit d’immissió en dB(A)

506060

475757

455555

---

506060

475757

455555

---

556565

556565

556565

556565

556565

556565

607070

586868

---

607070

586868

---

607070

586868

Espais d’interès natural, altres i zona ZEPQUA

(A2)  Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

(A3)  Habitatges situats al medi rural 

(A4)  Predomini del sòl d’us residencial 

(B1)  Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents

(B2)  Predomini del sòl dús terciari diferent a (C1) 

(B3)  Arees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

(C1)  Usos recreatius i d’espectacles

(C2)  Predomini del sòl d’ús industrial

(C3)  Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraes-
tructures de transport o altres equipaments públics

-Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i pels usos del sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per habitatges

existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
16. Resolució d’expedient amb proposta de modificació de llicència vigent ( 

autoturisme classe B ). 
 
Primer. Per acord del Ple adoptat en sessió celebrada en data 9 de novembre de 2011 es 
va incoar procediment per la valoració de la idoneïtat respecte a la modificació del 
nombre de llicències de servei de taxi mitjançant la sol·licitud d’informe al Consell Català 
del Taxi i a la Direcció General de Transports i audiència a les associacions professionals 
del sector amb implantació a la zona del Bages. 
 
Segon. En resposta a la tramitació efectuada en compliment del prevista a l’acord de 9 de 
novembre de 2011 consta a l’expedient la recepció de la següent documentació: 
 

- Escrit d’al·legacions formulat per l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages 
(registre d’entrada número 2011/5131 de 19 de desembre de 2011). 

- Certificat de l’acord adoptat per la Comissió Territorial de Barcelona Territorial de 
Barcelona del Consell Català del Taxi el 24 d’abril de 2012 tramés pel Servei 
Territorial de Transports de Barcelona (registre d’entrada número 2012/2695, de 
25 de juny de 2012). 

 
Tercer. El contingut de les valoracions efectuades per aquestes entitats respecte a la 
petició adreçada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages coincideix en la valoració de 
la possibilitat de modificació respecte a alguna de les llicències vigents a efectes que 
“alguna de les actuals llicències de taxi del municipi adapti el seu vehicle per a persones 
amb mobilitat reduïda atorgant als taxistes un termini raonable per a la dita acceptació”. 
 
Quart. Si l’ajuntament no ho estima oportú o els taxistes no estan disposats a dur a terme 
aquesta adaptació en el termini de temps que es determini, la Comissió Territorial de 
Barcelona del Consell Català del Taxi a emès el seu vot favorable per a la creació d’una 
nova llicència de taxi fins a 9 places i adaptada a persones amb mobilitat reduïda (segons 
consta en certificat d’acord de 24 d’abril de 2012). 
 
Cinquè. Mitjançant instància presentada en data 25 d’octubre de 2012 (registre d’entrada 
2012/4126), el XXX, com a titular de la llicència número 2 de vehicle autotaxi del municipi 
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de Sant Fruitós de Bages, formula sol·licitud per canvi de vehicle als efectes de disposar 
d’una furgoneta de 9 places adaptada per a persones de mobilitat reduïda. 
 
Sisè. Per acord de Ple adoptat en sessió celebrada el 12 de desembre de 2012 es va 
procedir a declarar suspès temporalment el procediment incoat per acord de 9 de 
novembre de 2011 als efectes de valorar l’oferta de modificació de llicència presentada 
en el marc de la configuració del règim de llicències atorgades i vigents (3) en el municipi 
de Sant Fruitós de Bages. 
 
Setè. Respecte a l’acord adoptat el 12 de desembre de 2012, el Servei Territorial de 
Transports de Barcelona manifesta que aquest òrgan emetrà informe sobre l’atorgament 
de nova llicència de taxi únicament en el cas que l’ajuntament consideri finalment la 
necessitat de disposar de nova llicència de taxi per a un vehicle de 9 places inclòs el 
conductor adaptat a persones amb mobilitat reduïda en comptes de què algun dels 
vehicles que disposen en l’actualitat de llicència municipal de taxi s’adapti per a la 
realització de serveis per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Vuitè. Conforme l’establert als articles 52.2.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 22.2.f) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple 
municipal l’aprovació de les formes de gestió dels serveis. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la modificació de les condicions de la llicència de vehicle auto taxi 
número 2 atorgada al XXX als efectes que el servei prestat es realitzi en vehicle adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda per cobrir les necessitats de la població de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Segon. Fixar els següents requisits i condicions (que s’afegeixen a les condicions que ja 
corresponen complir al sol·licitant com a titular de llicència): 
 

- El titular de la llicència haurà de subscriure una declaració responsable respecte a 
la vigència de les condicions corresponents com a titular de llicència de vehicle 
auto taxi que no resulten modificades pel present acord. 
 

- El nombre màxim de places, inclòs conductor, del vehicle adaptat serà de 9 i la 
vigència de la llicència coincidirà amb la de l’otorgada a origen com a llicència 
número 2. 

 
- El vehicle que s’aporti per la realització del servei haurà de poder acollir una 

cadira de rodes i complirà les especificacions tècniques exigibles per a taxis 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda (segons l’establert a l’annex 3 
del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat). 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
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 

 
- El titular del vehicle haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil pels 

danys que puguin ocasionar-se en el transcurs del servei, en els termes establerts 
per la normativa vigent. 

 
- El titular de la llicència haurà de subscriure un document de compromís respecte 

a: 
 

 Disposar d’un telèfon mòbil per atendre als veïns de Sant Fruitós de Bages, i 
una adreça de correu electrònic per a rebre les comandes del taxi a la 
demanda. 

 En cas de no poder atendre temporalment la prestació del servei haurà de 
facilitar els serveis d’un altre taxi. 

 
- El termini per disposar del vehicle en condicions de servei complint els requisits 

assenyalats és de 6 mesos a comptar des de la notificació del present acord a 
l’interessat. A partir d’aquesta data, com a màxim, el titular estarà obligat a prestar 
el servei de forma immediata i amb el vehicle afecte a aquest. 
 

- El titular de la llicència tindrà l’obligació d’explotar-la personalment o conjuntament 
amb conductor assalariat en possessió del permís corresponent i afiliat a la 
Seguretat Social, així com la de destinar el vehicle a l’ús per al que ha estat 
autoritzat. Haurà de mantenir el taxi adaptat de forma permanent, i atendre de 
forma preferent, les demandes de persones amb limitacions de mobilitat i 
persones a les que calgui cadira de rodes pel seu desplaçament. 

 
- La contractació de personal assalariat sense el compliment d’aquests requisits, 

així com qualsevol incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, 
o la destinació del vehicle a usos incompatibles amb el transport adaptat de 
persones, seran causa de la revocació i retirada de la llicència. 
 

- L’ajuntament no tindrà cap mena de vinculació laboral amb el personal que es 
destini de forma permanent o eventual a la prestació del servei, essent a càrrec de 
l’autoritzat totes les responsabilitats que puguin derivar de la contractació de 
personal. 
 

- El canvi en les característiques tècniques del vehicle de forma que impossibiliti el 
transport de les persones de mobilitat reduïda, faculta a l’ajuntament per a revocar 
la present llicència. 
 

- El titular de la llicència només podrà transmetre la llicència a tercers, pel termini 
de vigència que resti, prèvia autorització de l’ajuntament que podrà denegar la 
transmissió si el substitut no reuneix les condicions d’idoneïtat exigibles per a la 
prestació del servei. 
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- El transmitent no podrà cobrar traspàs per la transmissió de la llicència, i només 
es podrà autoritzar el rescabalament a càrrec del nou titular de la part proporcional 
del cànon corresponent al temps que resti de vida de l’autorització. 
 

- En cap cas podrà procedir-se a la transmissió abans que hagin transcorregut 
quatre anys a partir de la data del present acord, llevat en el supòsit de mort o 
incapacitat del titular, o causa justificada que impossibiliti la continuació en la 
prestació del servei per part seva. 

 
Tercer. Aprovar la liquidació de la taxa en concepte de substitució de vehicle per import 
de 100,00 € conforme la quota tributària corresponent a l’epígraf tercer de l’article 6 de 
l’Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi. 
 
Quart. Manifestar que l’ajuntament es reserva el dret de plantejar l’increment del nombre 
de llicències d’auto taxi en funció de les necessitats de la població de Sant Fruitós de 
Bages conforme el procediment previst a aquest efecte a la legislació vigent en matèria 
del servei de taxi. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 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 SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
17. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres 

de  construcció de voreres. 
 
Primer.- Vistes les peticions de diversos particulars en relació a les obres de construcció 
de voreres, relacionades a continuació :  
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REGISTRE 
D’ENTRADA 
 

INTERESSAT 
 

LOCALITZACIÓ i 
DESCRIPCIÓ OBRA 
 

IMPORT 
ICIO 

DATA 
D’APROVACIÓ 
LLICÈNCIA PER 
JGL 

2013-E-RC-
2653 

DNI 39345536B Avinguda de les Brucardes, 
29 Col·locació de panot 

52,07 02/09/2013 

2013-E-RC-
3064 

DNI 39307533G Carrer Montpeità, 23 
Col·locar panot a la vorera 

24,78 16/09/2013 

 
Segon.- Les peticions referenciades estan relacionades amb les llicències d’obres per la 
construcció de voreres dins el programa del foment a la construcció de voreres aprovat 
per aquest Ajuntament i han de comportar la declaració d'especial interès municipal de 
I'obra per tal de poder acollir-se als diferents beneficis fiscals establerts a les ordenances. 
Tercer.- Atesa la concessió de la llicència d'obres i l’aprovació de les liquidacions d’ICIO 
pels imports ressenyats. 
 
Quart.- Atès que l’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració, corresponent al Ple de la Corporació 
aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Cinquè.- Ates que les obres de referència permetran la millora de l’entramat urbà i la 
mobilitat, la qual cosa justifica la declaració d'especial interès municipal a efectes de la 
concessió de beneficis fiscals. 
 
Sisè.- Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de 
Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Declarar d'especial interès municipal les obres de construcció de 
voreres  realitzades dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als 
efectes de la concessió dels beneficis fiscals previstos a les l’ordenança fiscal núm. 5, 
reguladora  de l'lmpost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Segon.- Autoritzar l’aplicació dels beneficis fiscals següents :  
 
NÚM. 
LIQUIDACIÓ 

SUBJECTE PASSIU CONCEPTE QUO
TA 

IMPORT 
BENEFICI 50% 

QUOTA A 
PAGAR 

1326000070 DNI 39345536B Col·locació de panot 52,07 26,04 26,03 

1326000081 DNI 39307533G Col·locar panot a la 
vorera 

24,78 12,39 12,39 

 
Tercer.- L’import de les bonificacions resulta de l’aplicació de les regles per a la 
determinació de les bases imposables previstes a l’ordenança fiscal núm. 5 i es 
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concedeixen sense perjudici de l’efectiu acreditament dels tributs i de la comprovació 
administrativa que es pugui realitzar. 
 
Quart.- Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de competència en el termini 
d’un mes. 

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
18. Concessió de beneficis tributaris al Departament d’Ensenyament per obres 

al CEIP Pla del Puig. 
 
Primer.- Atès que mitjançant escrit de data 18 de juliol de 2013, amb el nostre registre 
d’entrada núm. 2013-E-RC-2972 de 23 de juliol, la Sra. Carmen Esteban Gascón Cap de 
Secció d’Obres i Manteniment en representació del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, sol·licita que referent a la llicència d’obres per infraestructura per a 
la col·locació d’edifici prefabricat al CEIP Pla del Puig (Llicència d’obres majors 2013/8), el 
Ple de l’Ajuntament la declari d’especial interès o utilitat pública municipal i que d’acord amb 
el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les ordenances municipals, s’apliqui la 
màxima bonificació possible. 
 
Segon.- En aquest sentit, en data 28 de maig de 2013, es sol·licita llicència d’obres per 
obres d’infraestructura per a la col·locació d’edificis prefabricats, segons projecte redactat 
per l’arquitecte Enric Masana i Botella, i es concedeix l’esmentada llicència per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 1 de juliol de 2013,  expedient d’obres 
majors número 2013/8.  
 
Tercer.- Atès que les ordenances fiscals municipals en els textos actualment vigents no 
preveuen l’exempció de tributació, ni a l’impost de construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO), ni a la taxa corresponen, per contra si es preveu una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’ICIO. 
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Quart.- Atès que, la concessió de beneficis fiscals requereix acord plenari, que declari la 
declaració d’especial interès o utilitat municipal de l’obra en qüestió. 
 
Cinquè.- Atès que les obres de referència permetran l’ampliació d’un establiment dedicat a la 
prestació del servei públic d’educació, la qual cosa justifica la declaració d’especial interès 
municipal a efectes de beneficis fiscals.  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar d’especial interès municipal o utilitat municipal les obres promogudes 
pel Departament d’Ensenyament consistents en les obres d’infraestructures per a la 
col·locació d’edificis prefabricats, a efectes de la concessió dels beneficis fiscals previstos a 
l’Ordenança de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- En conseqüència estimar la petició formulada pels Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
autoritzar l’aplicació dels següents beneficis fiscals: 
 

Benefici Expedient Concepte Import benefici Quota a pagar 

Bonificació 50% 2013/8 ICIO 
(736,32 € ) 

368,16 euros 368,16 euros 

Sense Bonificació 2013/8 Taxa 
(133,12) 

0 euros 133,12 euros 

TOTAL    501,28 euros 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria, a l’àrea de llicències 
urbanístiques i notificar-lo als Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de competència en el termini 
d’un mes. 

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
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Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
19. Aprovar la modificació del Reglament del cementiri municipal, mitjançant la 

regulació de l’ús dels columbaris.  
 

Primer. El  Ple en sessió de 9 d’octubre de 2002 va aprovar el Reglament del Cementiri 
municipal (BOP núm. 290 de 4 de desembre de 2002. Annex I, pàg.115 a 120). 
Tanmateix, la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2013 va acordar la disponibilitat 
dels columbaris per al seu ús de conformitat amb el règim establert al Reglament del  
cementiri municipal. 
 
El Ple en sessió de 10 de juliol de 2013 va aprovar la taxes, per la prestació del servei 
dels columbaris, constituent el fet imposable de la mateixa la concessió temporal del dret 
funerari sobre els columbaris, pel lloguer i la  conservació. 
 
Segon. El Decret 297/1997, de 25 de novembre que aprova el Reglament de policia 
sanitària mortuòria  reconeix  al municipi les facultat administratives en matèria de policia 
sanitària mortuòria; disposa les normes que han de complir els cementiris i que entre les 
seves instal·lacions ham de comptar  amb columbaris que es defineixin com la 
construcció funerària per a dipositar urnes amb restes de cendres del cadàver. 
 
Tercer. El Reglament del cementiri municipal en els títols IV i V, regula el règim de 
concessió, els arrendaments, les transmissions dels drets, les retrocessions i la pèrdua o 
caducitat dels drets funeraris sobre els columbaris. Així mateix regula les inhumacions en 
els articles del 28 al 37, referida als nínxols municipals, ometent cap referència als 
columbaris - omissió comprensible donat que no era habitual la inhumació de restes 
humanes procedents de la cremació, tendència aquesta que s’ha invertit amb el pas dels 
anys per la qual cosa es fa necessària abordar la regulació de l’ús dels columbaris per qui 
ostentin el dret funerari sobre els mateixos. 
 
Per això cal abordar la regulació del columbari municipal pels motius exposats 
anteriorment. 
 
Els 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.  
 
Atès que l’expedient s’inicia amb la voluntat expressa d’exercir la iniciativa reglamentària i 
que cal crear una Comissió encarregada de redactar l’avantprojecte de modificació del 
Reglament del cementiri , per tal que posteriorment sigui sotmès al Ple per a la seva 
aprovació. 
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Per tot això, la Regidoria proposa a l’alcaldia que elevi al Ple, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Promoció del Territori, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la formació del text de la modificació del Reglament del cementiri 
municipal, regulant l’ús dels columbaris.  
 
Segon.- Designar la Comissió d’estudi amb l’objecte esmentat anteriorment, que estarà 
integrada per un regidor de cada grup municipal:  
 

President :  Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
Vocals :  Sra. Mercè Casals Martínez( CIU )5 
  Sr. Isidre Malagarriga Sala  ( Gent fent Poble ) 
  Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 

Sr. Xavier Sagués i Tañà  ( Imagina’t ) 
Secretari : El de la Corporació o el/la funcionari/ària en qui delegui.  

 
Tercer. Disposar que la Comissió d’estudi haurà de lliurar a l’alcaldia la normativa de l’ús 
del columbari per a la seva posterior elevació pel ple, en el termini màxim d’un mes 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
20. Configuració com a comissió informativa de caràcter especial de la comissió 

de seguiment de l’estudi de mobilitat del municipi. 
 
Primer. Per acord del Ple adoptat en sessió celebrada en data 13 de febrer de 2013 es 
va aprovar la creació i la composició de la Comissió de Seguiment de l’Estudi de 
Mobilitat del municipi en el marc de les obligacions derivades de la subscripció del 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’un estudi 
de mobilitat. 
 
Segon. La configuració de la referida comissió en quant als seus membres va ser 
objecte d’actualització en la sessió celebrada en data 24 d’octubre de 2013 per adequar-

                                                      
5
 Indicat pel grup municipal amb posterioritat a la sessió de ple.  
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se a les substitucions produïdes respecte a la regidoria de mobilitat i via pública i al 
comandament de la Policia Local. 
 
Tercer. L’estudi de mobilitat que motiva la creació d’aquesta comissió va ser presentat 
pels tècnics de la Diputació de Barcelona en la mateixa sessió de 24 d’octubre. 
 
Tercer. Conforme s’estableix al punt 2.3 del conveni firmat amb la Diputació de 
Barcelona, una de les finalitats d’aquesta comissió és l’establiment de mecanismes per 
fer el seguiment del grau d’implementació de les accions previstes a l’estudi de mobilitat 
 
S’ACORDA : 
 
Primer. Configurar la comissió de seguiment de l’estudi de mobilitat del municipi com a 
comissió informativa de caràcter especial conforme el previst als articles 50, 51 i 52 del 
Reglament Orgànic Municipal, identificant-se amb la denominació de “Comissió 
Informativa de Mobilitat i Transport”. 
 
Segon. Establir la composició de la comissió informativa serà la mateixa que resulta 
dels acords adoptats per la comissió de seguiment en la sessió celebrada en data 24 
d’octubre de 2013 segons la relació de membres que a continuació s’indica: 
 

 Sr. Joan Carles Batanés Subirana (alcalde i àrea de planejament) – president 

 Sr. David-Aarón López Martí (serveis tècnics municipals de planejament) 

 Sr. Xavier Sagués i Taña (regidor de mobilitat i via pública) 

 Sr. Aleix Finqué Rodriguez (caporal cap de la Policia Local) 

 Sr. Tomás Casero García (regidor d’urbanisme i obres) 

 Sr. Joan  Francesc Ballestero Rodríguez  (serveis tècnics municipals 
d’urbanisme) 

 Sr. Xavier Racero Esquius (regidor de medi ambient) 

 Sra. Manoli Martin i Rey (regidora de comunicació i participació ciutadana) 

 Sra. Sílvia Vilaseca Amat (àrea de comunicació) 

 Sra. Mercè Casals Martínez (regidora del grup municipal CIU) 
 
Tercer. Aprovar com a funció de la comissió (incorporada a la llista de funcions 
previstes per la comissió de seguiment que resta vigent fins la realització de l’objecte 
que li es propi en relació a l’elaboració de l’estudi de mobilitat) la realització de tasques 
d’estudi i proposta per l’assoliment d’un model de mobilitat sostenible, integrador i 
segur que sigui compatible amb el desenvolupament de l’activitat econòmica i social 
del municipi de Sant Fruitós de Bages conforme a les conclusions i propostes incloses 
a l’estudi de mobilitat presentat pels tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
Quart. Establir que la comissió informativa de caràcter especial celebrarà sessions 
ordinàries amb la periodicitat i horari que s’estableixin en la següent sessió que celebri, 
i les seves funcions i règim de funcionament s’ajustaran al que disposi la normativa 
vigent. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. 
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Cinquè. Aprovar com a règim de participació dels membres de la comissió el següent: 
 

- Només tindran veu i dret a vot els representants dels grups municipals que 
participen com a membres de la comissió. Per ponderar els vots es tindrà en 
compte el nombre de regidors que cada grup té en el Ple, conforme a les 
normes de funcionament de les comissions informatives previstes a l’article 52 del 
Reglament Orgànic Municipal. 

- Tindran veu i dret a fer propostes però no dret a vot els membres de la comissió que 
no tinguin la condició de regidors. 

 
Sisè. Declarar que 

 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 

21. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte 
administratiu especial de disposició d’11 parcel·les del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge  

 
Primer. Atès que l’Ajuntament és propietari de les parcel·les que es detallen a continuació 
situades en els àmbits dels plans parcials “El Grau” i “Carretera de Berga I, Subsector 2” i 
Santa Anna, provinents dels corresponents projectes de reparcel.lació,  
 
Segon. Les parcel.les han estat objecte de valoració per a la seva alienació, segons 
informes obrants en l’expedient segons el següent detall: 
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Tercer. Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient els corresponents plecs de 
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte administratiu 
especial de la disposició de les onze parcel.les esmentades, s’efectua pel sistema de lots, 
constituint cada finca dels sectors de El Grau i Santa Anna un lot,i les finques del sector 
carrera de Berga I Subsector 2, un altre lot. 
 
Quart. Atès que s’estableixen quatre modalitats de selecció següents assignant-se una o 
vàries als diversos lots: 

Modalitat 1. Adquisició del dret de superfície sobre més d’una finca per agrupar-les i 
formar una parcel·la única amb destinació a un projecte d’activitats únic. 

Modalitat 2. Adquisició del dret de superfície sobre una finca única. 

Modalitat 3. Adquisició del dret de ple domini sobre més d’una finca per agrupar-les i 
formar una parcel·la única amb destinació a un projecte d’activitats únic. 

Modalitat 4. Adquisició del dret de ple domini sobre una finca única. 

Es proposa a la Comissió Informativa de Presidència e Serveis Generals, l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 

LOT SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL REFERÈNCIA COEFICIENT 
VALORACIÓ 

PARCEL·LES 

 Volum Llibre Foli Finca CADASTRAL REPARCEL·LATORI 

1  GRAU  3270  209  1 7749 5217103DG0251N0001DO  3,14788% 874.131,18 € 

2  GRAU  3262  208  224  7748  5217102DG0251N0001RO  5,63068% 
1.563.578,62 
€ 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  170 8361   6140523DG0264S0001HE   0,863866% 177.835,35 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  172  8362  6140524DG0264S0001WE  0,864990% 178.049,50 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  174  8363  6140525DG0264S0001AE  0,866114% 178.263,65 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  176  8364  6140526DG0264S0001BE  0,867226% 178.475,68 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  210  8381  6140512DG0264S0001DE  1,482136% 299.310,00 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  212  8382  6140511DG0264S0001RE  1,482136% 299.310,00 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  214  8383  6140510DG0264S0001KE  1,482136% 299.310,00 € 

3 BERGA I Subs 2  3476  222  216  8384  6140509DG0264S0001DE  1,482136% 299.310,00 € 

4 SANTA ANNA III 2489 127 127 5427 6660104DG0266S00001TF 27,64710% 856.895,48 € 
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte administratiu 
especial de disposició d’11 parcel·les del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge ubicades 
el sector industrial El Grau, carretera de Berga I Subsector 2. I Santa Anna III, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa varis criteris d’adjudicació. 
 
Segon. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, per procediment obert i 
tramitació ordinària, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació.  
 
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà contractació 
per a l’adjudicació del contracte administratiu especial de disposició d’11 parcel·les del 
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge ubicades el sector industrial El Grau, carretera de 
Berga I Subsector 2. I Santa Anna III. 
 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al i en el Perfil de 
Contractant anunci de licitació, per a que durant el termini de fins el 31 de març de 2014, 
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.  
 
Cinquè.- Declarar que: 

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

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

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

 
ANNEX – Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu 
especial de disposició de 11 parcel·les del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ESPECIAL DE DISPOSICIÓ D’11 PARCEL·LES DEL PATRIMONI 
MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE 

Clàusula 1. Objecte 

Aquest plec regula la contractació administrativa especial de la disposició d’11 parcel·les 
del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. 

Clàusula 2. Règim jurídic i documents amb caràcter contractual 

El contracte es regeix pels grups normatius citats a continuació per l’ordre de prelació que 
també s’expressa: 

Primer. Legislació urbanística. 
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Segon. Legislació sobre contractes del sector públic. 

Tercer. Legislació administrativa general. 

Quart. Legislació civil. 

La contractació no és harmonitzada ni susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 

Tenen caràcter contractual: 

 Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2010. 

 Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

Clàusula 3. Títols de la disposició 

Els títol de la disposició serà en tot cas la compravenda del dret del qual es disposa per 
part de l’Ajuntament. 

Clàusula 4. Dret municipal disposat 

El dret del qual disposa l’Ajuntament serà alternativament el ple domini o el dret de 
superfície. 

La concreció del dret alienat es realitzarà en la resolució d’adjudicació, en raó a quina 
hagi estat l’elecció del contractista.  

En tot cas, les despeses d’urbanització pendents en el moment de l’alienació seran 
assumides per l’Ajuntament, de forma que el efectes patrimonials de l’adquisició del dret 
de ple domini o de la constitució del dret de superfície sobre la finca per al contractista 
seran els mateixos que si l’adquirís lliure de càrregues, sense perjudici que, als sols 
efectes de la titularitat formal, quan el dret disposat sigui el ple domini, el contractista se 
subroga a les càrregues urbanístiques que graven la finca que constin registralment en el 
moment de la transmissió. 

Clàusula 5. Identificació i estat de les finques 

Les finques objecte d’aquest contracte són les següents: 
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LOT SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL REFERÈNCIA COEFICIENT 
VALORACIÓ 

PARCEL·LES 

 Volum Llibre Foli Finca CADASTRAL REPARCEL·LATORI 

1  GRAU  3270  209  1 7749 5217103DG0251N0001DO  3,14788% 874.131,18 € 

2  GRAU  3262  208  224  7748  5217102DG0251N0001RO  5,63068% 
1.563.578,62 
€ 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  170 8361   6140523DG0264S0001HE   0,863866% 177.835,35 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  172  8362  6140524DG0264S0001WE  0,864990% 178.049,50 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  174  8363  6140525DG0264S0001AE  0,866114% 178.263,65 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  176  8364  6140526DG0264S0001BE  0,867226% 178.475,68 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  210  8381  6140512DG0264S0001DE  1,482136% 299.310,00 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  212  8382  6140511DG0264S0001RE  1,482136% 299.310,00 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  214  8383  6140510DG0264S0001KE  1,482136% 299.310,00 € 

3 
BERGA I 
Subs 2  3476  222  216  8384  6140509DG0264S0001DE  1,482136% 299.310,00 € 

4 
SANTA 
ANNA III 2489 127 127 5427 6660104DG0266S00001TF 27,64710% 856.895,48 € 

L’apartat “VALORACIÓ” no inclou la quota tributària de l’impost sobre el valor afegit que 
es meritarà amb les alienacions. 

L’expressió gràfica de les finques consta a l’annex A d’aquest plec. 

Les finques per a les qual s’indica a l’apartat “SECTOR” de la taula anterior l’expressió 
“GRAU” es troben ubicades al polígon industrial el Grau de Sant Fruitós de Bages i li 
pertanyen a l’Ajuntament per atribució originària per títol de reparcel·lació en concepte 
d’aprofitament urbanístic en virtut del Projecte de compensació del polígon d’actuació 
urbanística únic que es correspon amb el sector d’aquest nom delimitat pel Pla general 
d’ordenació urbana vigent el dia 17 de juny de 2005 (BOP núm. 165 de 12.07.05) i que és 
ferm en via administrativa i jurisdiccional. 

Les finques per a les qual s’indica a l’apartat “SECTOR” de la taula anterior l’expressió 
“BERGA” es troben ubicades al polígon industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de 
Bages i li pertanyen a l’Ajuntament per atribució originària per títol de reparcel·lació en 
concepte d’aprofitament urbanístic en virtut del projecte de reparcel·lació en la modalitat 
de compensació bàsica, del polígon d’actuació urbanística únic que es correspon amb el 
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sector d’aquest nom delimitat pel Pla general d’ordenació urbana vigent; projecte el qual 
va ser aprovat definitivament el dia 3 d’agost de 2007 (BOP núm. 218 de 11.09.07) i que 
és ferm en via administrativa i jurisdiccional. 

La finca per a la qual s’indica a l’apartat “SECTOR” de la taula anterior l’expressió 
“SANTA ANNA” li pertany a l’Ajuntament per atribució originària per títol de reparcel·lació 
en concepte d’aprofitament urbanístic en virtut del Projecte de Compensació del Pla 
Parcial “Santa Anna III”, del polígon d’actuació urbanística únic que es correspon amb el 
sector d’aquest nom delimitat pel Pla general d’ordenació urbana vigent; projecte aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22.11.1995 (DOGC 
10.12.2007). 

Totes les finques: 

I. Es troben regulades quant al seu planejament urbanístic general consistent en 
el Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març de 
1996. L’acord d’aprovació definitiva es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 27 de març de 1996 i al mateix Diari el 27 de març 
de 1998. Les normes urbanístiques del Pla es van publicar al mateix Diari el 
dia 8 de febrer de 2005. Es correspon amb l’expedient de la Comissió 
1989/000855/N. Tot això, segons resulta del Registre de Planejament 
Urbanístic de Catalunya. 

II. Es troben regulades, respectivament, per les modificacions del planejament 
general i pel planejament derivat següent:  
- Modificació del Pla general d’ordenació a l’àmbit del sector industrial El 

Grau, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en data 12 de febrer de 2003 (DOGC de 9.04.2003) 

- Pla parcial d’ordenació del sector industrial El Grau, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessions de 12 de 
febrer i 11 de juny de 2003. L’acord d’aprovació definitiva, així com les 
Normes urbanístiques es van publicar al DOGC de 27.06.2003. 

- Pla parcial urbanístic del sector industrial discontinu carretera de Berga I, 
clau 9c, subsector 2, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessions de 27 d’abril de 2006 i 29 de març 
de 2007. L’acord d’aprovació definitiva, així com les Normes urbanístiques 
es van publicar al DOGC de 1.06.2007. 

- Pla Parcial Santa Anna III aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 22.11.1995 (DOGC 10.12.2007). 
 

III. Actualment es troben classificades com a sòl urbà per execució de la gestió 
urbanística integrada, i tenen la condició de solars. 

IV. La qualificació urbanística de les finques del Sector industrial el Grau és la 
d’industrial aïllat (clau   6d1). 

V. La qualificació urbanística de les finques del Sector industrial Berga I subsector 2 
és la d’industrial seriada entre mitgeres (clau 6d1). 
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VI. La qualificació urbanística de la finca del Sector Industrial Santa Anna III és la 
d’industrial seriada entre mitgeres (clau 9g). 

VII. Es troben delimitades dins del polígons d’actuació urbanística únics dels sectors 
respectius als efectes del compliment de les obligacions urbanístiques pendents i, 
per tant, formen part de la comunitat reparcel·latòria corresponents, tenint el 
coeficient de participació que s’expressa en cada cas. El sector “BERGA” ha estat 
rebut parcialment, el sector “GRAU” ha estat rebut. El sector “SANTA ANNA” es 
troba pendent de recepció. Cap dels polígons no ha estat liquidat definitivament. 

Clàusula 6. Lots i modalitats de selecció 

El contractes i la selecció del contractista es duran a terme segons el règim de lots i de 
modalitats de selecció previstos en aquest plec. 

Tots els licitadors podran concórrer a tots els lots licitats. Per a cada lot, els licitadors 
només podran presentar una oferta. Els licitadors no podran presentar dues o més ofertes 
que es refereixin a una mateixa finca. Cada licitador només podrà efectuar ofertes en 
relació a una finca en una única modalitat de selecció. La tria d’una modalitat de selecció 
suposa la renúncia les altres modalitats pel que fa al lot concret al qual es licita. 

Els lots venen integrats com segueix: 

- Cada finca dels sectors “GRAU” i “SANTA ANNA” constitueix un lot.  

- El conjunt de les finques licitades del sector “BERGA” constituiran un lot en les 
modalitats de selecció 1 i 3 i cadascuna d’elles un lot en les modalitats de selecció 2 i 4. 

La selecció es realitzarà per lots en tres modalitats de selecció: 

Modalitat 1. Adquisició del dret de superfície sobre més d’una finca per agrupar-les i 
formar una parcel·la única amb destinació a un projecte d’activitats únic. 

Modalitat 2. Adquisició del dret de superfície sobre una finca única. 

Modalitat 3. Adquisició del dret de ple domini sobre més d’una finca per agrupar-les i 
formar una parcel·la única amb destinació a un projecte d’activitats únic. 

Modalitat 4. Adquisició del dret de ple domini sobre una finca única. 

A les finques es podra concórrer en les modalitats de selecció següents, en raó al sector 
on es troben: 

- “GRAU”, modalitats 2 i 4. 

- “BERGA”, modalitats 1, 2, 3 i 4. 
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- “SANTA ANNA”, modalitat 2. 

Cada plica indicarà a l’exterior de tots els sobres que la integrin la modalitat de selecció a 
la qual participa. 

Clàusula 7. Procediments, etapes i fases de selecció del contractistes 

La selecció del contractista a cadascuna de les finques dels sectors “GRAU” i “SANTA 
ANNA” es durà a terme com a procediments independents. La selecció de les finques del 
sector “BERGA” es durà a terme com un procediment únic. 

La selecció comprendrà dues etapes, per aquest ordre: 

Primera. Qualificació de licitadors, a partir dels sobres 1. 

Segona. Qualificació d’ofertes, a partir dels sobres 2 i 3. 

L’etapa primera serà prèvia i comú per a tots els lots i modalitats de selecció. 

L’etapa segona s’integrarà per tantes fases com modalitats de selecció.  

Quan com a resultat d’una fase, s’assoleixi una proposta d’adjudicació, se suspendrà la 
tramitació de les fases següents fins que no es produeixi la formalització de l’escriptura 
pública o declari deserta la licitació en la modalitat corresponent. En el cas que es 
formalitzi l’escriptura pública, no es passarà a les fases posteriors i es considerarà que 
l’Ajuntament ha desistit de les licitacions referides a aquestes fases. En el cas que es 
declari deserta licitació, s’aixecarà la suspensió i es passarà a la fase següent. 

L’ordre de les fases serà primera la de la modalitat 1, segona la de la modalitat 2, tercera 
la de la modalitat 3 i quarta la de la modalitat 4. 

Quan en alguna modalitat no hi hagi licitadors, es passarà directament a la fase següent 
que correspongui. 

Els licitadors no tindran cap dret a indemnització com efecte del desistiment disposat per 
l’Ajuntament. 

 Clàusula 8. Procediments d’adjudicació 

Tots els lots es licitaran per procediment obert. 

Clàusula 9. Criteris específics d’adjudicació a les modalitats per a l’adquisició per 
dret de ple domini (aplicable a les modalitats de selecció 3 i 4) 
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A la modalitat 4, l’alienació es produirà al licitador admès que compleixi aquest plec i 
ofereixi el preu més elevat per la finca. Els licitadors oferiran per a cada lot el preu 
d’adquisició, el qual no podrà ser inferior en cap cas a aquell que consta a l’apartat 
“VALORACIÓ” de la taula de la clàusula cinquena. 

La modalitat 3 es valorarà segons la clàusula onzena, i, a més, en raó al preu agregat 
total d’adquisició del dret de ple domini sobre totes les finques ofert pel licitador, el qual 
no podrà ser en cap cas al sumatori d’aquell que consta a l’apartat “VALORACIÓ” de la 
taula de la clàusula cinquena referit a les finques que pretén adquirir. La valoració 
d’aquest criteri s’efectuarà segons el tipus 2 de l’article 37.1 del DCPCAP, aplicant com a 
puntuació màxima la de 60 punts.  

El preu serà ofert sense incloure la quota tributària meritada per l’impost sobre el valor 
afegit. 

Clàusula 10. Criteris específics d’adjudicació aplicables a les modalitats 1 i 2 

Les ofertes que concorrin a la modalitats 1 i 2, es valoraran segons els criteris 
d’adjudicació següents: 
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Les fórmules matemàtiques que s’aplicaran per a la valoració dels criteris que empren 
aquest mètode seran les previstes a l’article 37.1 del DCPAC, si bé, s’entendran 
eliminades les referències d’a càrrec o a favor de l’Ajuntament, llevat del cànon ofert pel 
dret. Es valoraran segons el tipus 2 tots els criteris, llevat de la reducció del termini de 
durada del dret, que es valorarà segons el tipus 1. 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES SEGONS FÓRMULES 

MATEMÀTIQUES

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA

Import en euros, IVA exclós de la inversió de primer establiment 10

Percentatge de la inversió de primer establiment lligada a maquinària 10

Número de llocs de treball indefinits que el licitador es compormet a 

crear dins dels tres primers anys de funcionament de l'activitat i a 

manternir-los, almenys, durant els cinc següents 10

Número de llocs de treball indefinits destinats a personal amb titulació 

universitària 10

Percentatge de beneficis que el licitador es compromet a invertir 

directament en investigació, recerca i desenvolupament 5

Cànon ofert pel dret 4

Reducció del termini de durada del dret 2

TOTAL 51

CRITERIS D'ADJUDICIACIÓ VALORABLES SEGONS JUDICIS DE 

VALOR

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA

Viabilitat econòmica del projecte 10

Viabilitat tècnica del projecte 10

Posició en el mercat de l'empresa, quan sigui preexistent a la 

implantació 5

Avantatges competetius del projecte 5

Menor incidència ambiental del projecte 3

Grau d'aplicació de les noves tecnologies 3

Caràcter innovador del projecte 3

Generació de lloc de treball indirectes 2

Programa de formació i social dels treballadors 2

Polítiques d'ocupació destinades a la integració de treballadors amb 

disminució física 2

Polítiques d'ocupació destinades a la integració de treballadors amb 

disminució psíquics 2

Polítiques d'ocupació destinades a la integració d'altres col·lectius amb 

dificultats per trobar ocupació 2

Total 49
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Només seran admissibles les ofertes que obtinguin, almenys, 30 punts en els criteris que 
s’avaluen mitjançant fórmules matemàtiques i 30 punts en els criteris que s’avaluen 
mitjançant judicis de valor. 

Clàusula 11. Criteris específics d’adjudicació a les modalitats de selecció 
aplicables a les modalitats 1 i 3 

A les modalitats de selecció 1 i 3, a més de la puntuació que resulti de l’aplicació dels 
criteris específics definits a les clàusules 9 i 10, s’aplicarà a cada oferta una puntuació 
addicional consistent en 5 punts multiplicat pel número de finques que es pretenen 
adquirir en ple domini o en dret de superfície. 

Clàusula 12. Ofertes: contingut de les que opten a les modalitats de selecció 3 i 4 

Aquestes ofertes s’integraran per dos sobres, denominats 1 i 3, amb el contingut previst a 
les clàusules 33 i concordants del DCPCAP, amb les especialitats següents: 

Primera. No s’acreditarà cap condició de solvència especial al sobre 1. 

Segona. A la modalitat 4, el sobre 3 contindrà exclusivament l’annex 7 del DCPCAP 
degudament complimentat 

Tercera. A la modalitat 3, el sobre 3 contindrà l’annex 7 del DCPCAP i l’annex B d’aquest 
plec degudament complimentat 

Clàusula 13. Ofertes: contingut de les que opten a les modalitats de selecció 1 i 2 

Aquestes ofertes s’integraran per tres sobres, denominats 1, 2, i 3, amb el contingut 
previst a les clàusules 33 i concordants del DCPCAP, amb les especialitats següents: 

Primera. El sobre 1 acreditarà la concurrència de la solvència econòmica i tècnica 
suficient per part del contractista per assumir el projecte que ofereix. Si d’un licitador 
admès inicialment, es revelés sobrevingudament la seva insolvència a la llum dels sobres 
2 i 3 podrà ser exclòs per aquesta causa. 

Segona. El sobre 2 contindrà un projecte d’implantació que definirà el que es vol realitzar 
dins de la finca en la qual es pretén obtenir el dret de superfície, abastant tots els seus 
aspectes, en especial, els relatius a definició de l’activitat, estudi econòmic financer, 
polítiques comercial i publicitària, d’investigació, recerca i desenvolupament, de personal i 
qualsevol altre que permeti un coneixement el més precís i acurat possible de la 
implantació que es projecta. El projecte comptarà, a més de tot l’anterior, amb una 
memòria integrada per tants capítols com criteris d’adjudicació es preveuen en aquest 
plec i cronograma de la implantació segons un diagrama de GANTT amb un detall mínim 
de cada mes d’execució. A la memòria per capítols, cadascun d’ells estarà dedicat a un 
dels criteris d’adjudicació separadament i establirà la informació necessària que, a judici 
del contractista, ha de ser presa en consideració per l’Ajuntament per puntuar el criteri 
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corresponent. La mesa de contractació puntuarà cada criteri, a llum de la informació 
facilitada en el capítol corresponent, i considerant globalment la seva coherència amb la 
resta del projecte. 

Tercera. El sobre 3 contindrà l’annex C d’aquest plec. Es puntuaran amb zero punts 
aquells criteris en què el licitador no ofereixi cap magnitud per al criteri i aquells en què la 
magnitud sigui manifestament incoherent amb allò que consta al projecte d’implantació. 

Quarta. A la modalitat 4, el sobre 3 contindrà només l’annex C. A la modalitat 3, el sobre 
3 contindrà a més l’annex B del plec degudament complimentat. 

Clàusula 14. Caràcter comú del sobre 1 

Cada licitador, independentment del número de lots al qual liciti, presentarà un únic sobre 
1. La presentació d’aquest sobre es realitzarà en unitat d’acte amb totes les ofertes que 
realitzi. . La qualificació dels licitadors serà comú per a tots els lots als quals licitin. 

Clàusula 15. Presentació d’ofertes 

Les ofertes es presentaran als llocs previstos a la clàusula 34.1 del DCPCAP, a partir de 
la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província, i tenint com a data 
límit el 31 de març de 2014. 

Clàusula 16. Manteniment d’ofertes 

Les ofertes hauran ser mantingudes durant un termini de tres mesos. No es computarà 
dins d’aquest termini els temps en què el procediment es trobi suspès segons les 
previsions d’aquest plec. 

Clàusula 17. Mesa de contractació 

La mesa de contractació presentarà la composició següent: 

President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde  
Vocals: 
Sr. Tomás Casero i Garcia, regidor 
Sr. Xavier Racero i Esquius, regidor 
Sr. David Aaron Lopez Martí, arquitecte municipal 
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal 
Sr. Josep González i Ballesteros, secretari municipal 
Sr. Martí Serra i Casanovas, interventor municipal 
Carme Vega Noheda, AODL 
Secretària de la mesa:  
Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
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Clàusula 18. Òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació serà el Ple de l’Ajuntament segons el disposat per la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local, art. 22.2 lletra n) 
 
Clàusula 19. Cronologia del contracte 
 
L’atorgament de les escriptures públiques dels drets s’efectuaran a la Casa Consistorial, 
davant del notari, i en el dia i l’hora que fixarà l’Ajuntament. 
 
A les modalitats 3 i 4, en unitat d’acte, i en el termini de quinze dies des de la 
formalització en document administratiu del contracte es produirà l’atorgament de 
l’escriptura pública i el pagament del preu i de l’IVA meritat. L’incompliment d’aquesta 
obligació determinarà la resolució del contracte per causa imputable al contractista. 
 
A les modalitats 1 i 2, la cronologia del contracte vindrà fixada pel cronograma que 
presentarà el contractista al sobre 2 de la seva oferta, segons les fites i les durades 
màximes computades per referència a la formalització del contracte en document 
administratiu, següent: 
 
Fita primera. Disposar de tots els requisits administratius per implantar l’activitat, 
comprenen tota mena d’autoritzacions, llicències, permisos, comunicacions prèvies i 
declaracions responsables: 1 any. 
 
Fita segona. Atorgament de l’escriptura pública constituint el dret: 1 any i 2 mesos. 
 
Fita tercera. Posada en marxa de l’activitat: 3 anys. 
 
Fita quarta. Inici de la meritació del cànon: 6 anys. Aquest termini serà immodificable pel 
cronograma que presentarà el contractista. 
 
Fita cinquena. Extinció del dret de superfície: 52 anys des de la constitució del dret de 
superfície, sense possibilitat de pròrroga. 
 
La producció de les fites primera a tercera serà comunicada pel contractista a 
l’Ajuntament. 
 
La fita segona es podrà suspendre fins a un termini màxim de tres anys per tal de 
permetre la recepció del polígon d’actuació urbanística. Si aquesta no es produeix dins 
del termini, el contractista estarà facultat per resoldre unilateralment el contracte, si bé no 
gaudirà del dret en aquest cas a rebre cap compensació o indemnització. 
 
Clàusula 20. Cànon a les modalitats de selecció 1 i 2 
 
A les modalitats de selecció 1 i 2, el cànon es determinarà a partir de l’oferta formulada 
pel contractista. 
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El cànon es meritarà per anys de vigència del dret el primer dia de cada any referit a tot 
aquest període. No s’aplicaran reduccions del cànon en cas d’extinció anticipada que doni 
lloc a un periode últim de meritació inferior a un any. 
 
El cànon tindrà una part fixa i una part variable. 
 
La part fixa, que no podrà ser modificada per les ofertes del contractistes, i serà el 0,4 per 
cent de la valoració de la finca. 
 
La part variable serà millorable pel contractista i serà com a mínim el 2 per cent dels 
beneficis nets obtinguts pel contractista per l’activitat que desenvolupa a la finca o finques 
adjudicades, amb un mínim del 0,4 per cent de la valoració de la finca. 
 
 
Es defineix com a benefici net: 
 

- Quan es tracti de persones jurídiques: la base imposable de l’impost de 
societats. 

- Quan es tracti de persones físiques: el rendiment net de l’activitat d’acord 
amb la declaració de l’impost de la renda sobre persones físiques.  
 

A efectes del càlcul del cànon, la valoració de la finca s’actualitzarà segons la regulació 
de la revisió de preus prevista a la legislació sobre contractes del sector públic, aplicant 
com a índex oficial l’index general de preus vigent a Catalunya publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística o ens que en el futur el substitueixi. 
 
S’estableix que, el cànon podrà ser renegociat a partir de l’inici de la seva meritació i amb 
una periodicitat quinquennal, per tal d’adequar-lo al preu de mercat pel cas que aquest 
fos superior al cànon d’aquell moment, prenent com a referència l’increment percentual 
sofert pels índexs del mercat del sòl industrial publicats per l’Institut Nacional 
d’Estadística, aplicant la diferència entre dit increment i el s’hagi produït com a 
conseqüència dels increments anuals de l’IPC. 

Clàusula 21. Previsions sobre el Registre de la Propietat 

Serà obligatòria per al contractista la inscripció de la transmissió de la propietat o la 
constitució del dret de superfície al Registre de la Propietat. 

A la modalitat de selecció 1, també hi constarà l’agrupació de les finques sobre les quals 
es constitueix aquest dret i el caràcter indivisible de la finca resultant. 

El contractista apodera irrevocablement amb la presentació de la seva plica l’Ajuntament 
per procedir per si mateix o per qui determini les tasques necessàries per practicar 
aquesta inscripció. 

Clàusula 22. Despeses 
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Seran a càrrec del contractista: 

Primer. Les despeses meritades en concepte d’aranzels notarials i registrals i les 
despeses de gestoria necessàries per a la satisfacció de les obligacions fiscals 
relacionades amb l’operació i les de gestió requerides per la inscripció registral de la 
transmissió. Immediatament abans de la formalització, el contractista haurà de constituir 
un dipòsit a la tresoreria municipal pel pressupost d’aquests conceptes, el qual li haurà 
estat notificat per l’Ajuntament dins de la citació per a la formalització, a les modalitats 3 i 
4, i en notificació específica, una vegada comunicat pel contractista que es troba en 
disposició d’atorgar l’escriptura, a les modalitats 1 i 2. 

Segon. Les despeses meritades per la cancel·lació registral del dret de superfície a la 
seva extinció. 

Tercer. Les despeses dels anuncis oficials a càrrec del contractista que efectivament es 
meritin, les quals ascendiran a un màxim de 1.000 euros. 

Clàusula 23. Facultats d’inspecció 

A les modalitats de selecció 1 i 2, l’Ajuntament podrà inspeccionar en qualsevol moment 
la finca i les seves construccions, a fi de verificar el compliment del contracte, i requerir al 
superficiari que aporti tots els antecedents documentals que siguin necessaris per 
demostrar que compleix amb la seva oferta, quant a les circumstàncies que han estat 
valorades com a criteris d’adjudicació. 

Clàusula 24. Garanties 

Els adjudicataris hauran de constituir una garantia definitiva del cinc per cent del valor de 
la finca, a les modalitats 3 i 4, i de tres anualitats mínimes de cànon, a les modalitats 1 i 2. 

Clàusula 25. No possessió de la finca abans de la constitució del dret 
 
El contractista no posseirà la finca fins que no es constitueixi o se li tramiti el seu dret. 
 
Sense perjudici d’això, a les modalitats de selecció 1 i 2, podrà realitzar en ella els estudis 
i treballs tècnics necessaris per formular la sol·licitud d’atorgament de l’escriptura, prèvia 
autorització municipal. 
 
Clàusula 26. Cessió del dret de superfície 
 
La cessió del dret de superfície només es pot realitzar-se prèvia autorització municipal. 
Aquesta autorització s’atorgarà només si el cessionari accepta expressament subrogar-se 
en tots els drets i obligacions del cedent i acredita disposar d’unes condicions de 
solvència econòmica i tècnica que permetin el compliment del contracte. La cessió del 
dret no es podrà realitzar fins que hagin transcorregut 10 anys des de la seva constitució. 
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Clàusula 27. Cessió de la propietat de les finques sobre les quals s’hagi adjudicat 
el dret de superfície 
 
L’Ajuntament podrà cedir el seu dret de propietat sense cap limitació derivada del dret de 
superfície, mantenint-se aquest inalterat per la transmissió. El titular del dret de superfície 
no gaudeix de cap dreta d’aquisició preferent. 
 
Clàusula 28. Assegurances que ha de concertar obligatòriament el contractista 
 
El contractista està obligat a concertar durant la construcció les corresponents pòlisses 
d’assegurances en les modalitats responsabilitat civil i tot risc construcció, sent al seu 
càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres, amb les cobertures de risc 
que s’assenyalen en aquesta clàusula següents: 
 
a. Assegurança de Responsabilitat Civil General amb un límit mínim per sinistre de 
1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal i creuada de 
300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de tercers, així 
com davant de treballadors i subcontractistes.  
 
b. Assegurança Tot Risc Construcció amb una cobertura de caràcter multirisc, en la que 
el risc assegurat serà l obra en qüestió i la beneficiària serà aquesta societat municipal. 
Restaran emparats els danys i pèrdues de materials que sigui conseqüència directa d’una 
causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en general, els 
danys que es detallen en aquesta clàusula. 
 
L’assegurança haurà de contenir les clàusules mínimes següents: 
 
a. Tot risc construcció 
 
El contractista aportarà pòlissa de la modalitat tot risc construcció, amb una cobertura de 
caràcter multirisc, amb duració des de l’inici de les obres fins a la recepció definitiva, en la 
qual el risc assegurat serà l’obra en qüestió. 
  
Restaran emparats els danys i pèrdues materials que siguin conseqüència directa d’una 
causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en general, els 
danys que siguin conseqüència de: 
 
- Riscos convencionals: incendi, explosió, robatori, xoc o impactes de vehicles i altres 
assimilables. 
 
- Riscos de força major de la naturalesa. 
 
- Riscos propis de l’obra en si: ensorraments, errada humana, defectes 
de materials, execucions defectuoses etc. 
 
- Riscos polític socials i terrorisme. 
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- Desenrunament. 
 
- Despeses extraordinàries derivades com a conseqüència d’un sinistre indemnitzable. 
 
- Béns preexistents: s’entenen com a tals altres construccions ja realitzades a l entorn de l 
obra que es troben sota el control, custòdia i/o vigilància de l’assegurat i no formen part 
de l’obra a construir. 
 
- Pèrdues conseqüencials: perjudicis econòmics que s’originin per un retard en l’entrega 
de l’obra com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa. 
 
- Manteniment: període de manteniment fins la recepció definitiva de l’obra. 
 
b. Responsabilitat civil 
 
El contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb un límit mínim 
per sinistre de 1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal i 
creuada de 300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de 
tercers, així com davant de treballadors i subcontractistes. Haurà d incloure les garanties 
mínimes següents: 
 
- Responsabilitat civil directa i extra-contractual que pugui ser imputada al promotor o a 
qualsevol dels que intervenen en l execució de l’obra per danys a tercers i subsidiària, 
que se li pogués exigir per actes del subcontractista incloent: risc d’explotació, 
responsabilitat civil patronal, reclamació de danys propis, fiances penals i defensa 
criminal, per actes o omissions que poguessin ser imputats, encara que sense raó a 
qualsevol dels que intervenen, indemnització davant de tercers com civilment 
responsable per danys accidentals causats al mateixos, ja sigui directa o subsidiàriament 
tal responsabilitat. 
 
- Responsabilitat civil pel que respecta a les estructures ja existents i/o propietaris 
adjacents incloses les esquerdes que afecten els edificis més propers o a la seguretat 
dels seus habitants. També restaran incloses les pèrdues o danys a cables, canonades, 
pous, galeries o qualsevol altre servei subterrani ja existent. 
 
- Responsabilitat civil creuada: s’aplicarà a cadascuna de les parts mencionades com 
assegurades, en la mateixa forma que si a cada una d elles s hagués estès una pòlissa 
per separat, renunciant la companyia asseguradora a qualsevol dret de subrogació o 
recurs contra alguna de les esmentades parts per raó de les indemnitzacions efectuades. 
 
- Responsabilitat civil patronal. 
 
c. Punts comuns: 
 
- Totes les franquícies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a 
càrrec del contractista adjudicatari de l obra. 
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- Tindran la condició d’assegurat el promotor de l obra, el propietari inicial i els propietaris 
successius de l’obra durant el període de cobertura de la pòlissa, així com tots els 
contractistes i subcontractistes i quantes persones intervinguin en l’execució material de l 
obra. 
 
- L’assegurador s’obliga a posar en coneixement de l’Ajuntament i dels beneficiaris, amb 
antelació, l’anul·lació, la renovació o qualsevol altra modificació que es pretengui introduir 
en el contracte d’assegurança, així com la falta de pagament al seu venciment de la 
prima sense que per cap motiu quedi interrompuda la vigència de l’assegurança. 
Durant la vigència del dret superfície, haurà de mantenir-se amb les característiques 
suara descrita una pòlissa de responsabilitat civil.  
També des de la recepció de l’edifici, aquest s’assegurarà pels riscos que els citats per a 
l’assegurança de tot risc construcció que no sigui específic del procés constructiu de 
forma que quedi coberta la seva reposició en cas de destrucció total i també qualsevol 
resposició parcial. 
Els capitals assegurats s’actualitzaran anualment aplicant l’índex general del sistema 
nacional d’índex de preus al consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o índex 
que en un futur el substitueixi en la seva funció actual. 
 
Clàusula 29. Extinció 
 
Tots els contractes s’extingiran per les causes generals previstes a la legislació sobre 
contractes del sector públic. 
 
Els contractes de les modalitats 1 i 2 s’extingiran a més per les causes següents: 
 
Primer. Per l’incompliment de qualsevol element de l’oferta del contractista que hagi estat 
valorat o de les obligacions que durant l’execució se li imposen en aquest plec. 
 
Segon. Per l’incompliment de qualsevol de les fites del cronograma. 
 
Tercer. Per no comparèixer a la constitució del dret de superfície. 
 
Quarta. Per impedir o dificultar a l’Ajuntament les seves facultats d’inspecció. 
 
Cinquena. Per l’impagament o mora en el pagament del cànon, sense perjudici de la 
possibilitat que es pactin ajornaments o fraccionaments aplicant el règim de la legislació 
general tributària. 
 
Sisena. Per la cessió del contracte o del dret de superfície sense autorització. 
 
L’extinció del contracte determina en tot cas la del dret de superfície. 
 
A l’extinció del contracte, el contractista lliurarà en el termini màxim d’un mes l’edifici en 
condicions adequades de seguretat, salubritat i estètica, lliure de qualsevol ocupació i tots 
els béns mobles que tingui instal·lats i que no hagin accedit a la propietat. 
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Quan el contracte conclogui per transcurs de la durada del dret de superfície, abans que 
faltin tres mesos per a l’extinció, el superficiari lliurarà a l’Ajuntament la programació de 
les operacions necessàries per al retorn de la possessió a l’Ajuntament.  
 
Dins del mes següent a la finalització d’aquest termini, l’Ajuntament: 
 
Primer. Podrà requerir al superficiari que enderroqui totes o algunes de les construccions 
existents sobre la finca, en el qual cas haurà de procedir a l’enderroc en el termini màxim 
de sis mesos, sent al seu càrrec totes les despeses que se’n derivin. 
 
Segon. Requerirà al superficiari que constitueixi a la tresoreria municipal en el termini de 
deu dies hàbils l’import de la liquidació provisional per les despeses vinculades a l’extinció 
del dret, en especial, la cancel·lació registral de la seva constància. La liquidació definitiva 
d’aquest import s’inclourà dins de la liquidació definitiva del contracte. 
 
Tercer. La recepció del contracte no tindrà lloc fins que no es lliuri la possessió de la finca 
lliure d’ocupacions, amb els enderrocs realitzats i havent-se constituït el dipòsit indicat a 
l’apartat segon. 
 
La mora del superficiari en el compliment de les seves obligacions a l’extinció del dret de 
superfície determinarà que s’apliqui una penalitat contractual equivalent a l’import del 
darrer cànon anual meritat multiplicada per vint-i-cinc. 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

S’emet informe favorable sobre el plec. 
Data:  

Secretari General 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ 

S’emet informe favorable sobre el plec i en relació amb la seva fiscalització. 
Data:  
Interventor  

SIGNATURES 

El/la tècnic/a      El/la regidor/a proponent 
6       7 
      
CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ 
Òrgan:  
Data: 
Número de resolució: 
 
 

                                                      
6
 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 

7
 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
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ANNEX A – PLÀNOLS, FITXES CADASTRALS I CERTIFICATS DE DOMINI 
 
Plànols 
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Fitxes cadastrals 
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ANNEX B. Oferta econòmica 
 

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA 

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 219/2013 
Objecte:  Disposició de 11 parcel.les del patrimoni municipal del sòl i habitatge 
 
RÈGIM 

Classe: contracte administratiu especial 
Modalitat:  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

 

LOT SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

REFERÈNCIA 

CADASTRAL 

MODALITAT DE 
SELECCIÓ PER LA 
QUE ES FORMULA 
OFERTA (segons 
clàusula 6) marcar 
opció i indicar preu 
ofertat Volum Llibre Foli Finca 

1  GRAU  3270  209  1 7749 5217103DG0251N0001DO  

 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□  M4: Adquisició dret 
ple domini sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 
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2  GRAU  3262  208  224  7748  5217102DG0251N0001RO 

 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

□  M4: Adquisició dret 
ple domini sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  170 8361   6140523DG0264S0001HE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 
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Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 
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Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  174  8363  6140525DG0264S0001AE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  176  8364  6140526DG0264S0001BE 

 

□ M1: Adquisició dret 
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superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  210  8381  6140512DG0264S0001DE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
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............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  212  8382  6140511DG0264S0001RE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
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............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  214  8383  6140510DG0264S0001KE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
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un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 
dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

3 
BERGA I 
Subs 2 

 3476  222  216  8384  6140509DG0264S0001DE 

 

□ M1: Adquisició dret 
superfície sobre més 
d’una finca per 
agrupar-les i formar 
una parcel.la única 
amb destinació a un 
projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

□ M3: Adquisició del 
dret de ple domini per 
sobre més d’una finca 
per agrupar-les i 
formar una parcel.la 
única amb destinació a 
un projecte d’activitats 
únic 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i crèdit) 

□ M4: Adquisició del 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
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 

dret de ple domini 
sobre una única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

4 
SANTA 
ANNA I 

2489 127 127 5427 6660104DG0266S00001TF 

 

□ M2: Adquisició dret 
superfície sobre una 
única finca 

Preu ofertat: 
............................... € (en 
xifres i lletres) 

 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 
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CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 
22. Acord proposant aprovar la concessió d’ajuda econòmica per al pagament de la 

quota de la residència d’avis “ El Lledoner”. 
 
Primer.- Vistes les sol·licituds d’ajut econòmic per fer front al cost de la quota de la 
residència subscrita per les internes de dit centre en data 17 d’octubre de 2013 registres 
d’entrada núm 3960, 3961 i 3962/ 2013 a la que s’acompanyen justificants dels seus 
ingressos mensuals.  
 
Segon.-  Que les sol·licitants son titulars dels expedients de l’ EBAS municipal 2009/45, 
2003/23 i 2000/113. 
 
Tercer.-  Vist l’informe emès per la directora de la residència i per la tècnica de serveis 
socials. 
 
Quart.-  Vist els articles 240 del Reial Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i l’article 118 al 
129 del Decret 179/1995 de 13 de juny per el que s’aprova el Reglament d’ obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals . 
 
Cinquè.- Vist l’article 38 de les bases de execució del pressupost on s’estableix que 
excepcionalment poden ser concedides, per resolució de l’Alcaldia o òrgan que delegui 
les subvencions de caràcter social i ajudes socials a famílies i persones, d’acord amb l’ 
establert en l’annex d’aquest articles. Si l’ import de la subvenció és superior a 900,00€ 
caldrà l’acord de Ple per autoritzar la concessió de la subvenció social i/o ajuda social a 
famílies i persones.  
 
Atès que consta en l’expedient el corresponent document acreditatiu de que hi ha partida 
a de crèdit amb càrrec a la partida 442314800022012003348. 
 
Vist l’informe emès per el vicesecretari. 
 
Vistes les competències delegades per l’Alcaldia en la regidoria de Benestar Social 
mediant decret 37 de 14 de maig ( BOP 30 de maig) es proposa al Ple, previ dictament 
favorable de la comissió informativa de serveis personals l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Concedir una subvenció als usuaris de la Residència d’avis “ El Lledoners” 
destinada a cobrir part de la quota que els hi toca satisfacer d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per el servei de residència, segons el següent detall:  
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Sol·licitant i núm. de 
registre. 

Quota 
mensual 
Residència 

Període  
Subvencionat 
2013 

Cost del 
Període 

Import Pagat 
per l’Usuària 

Deute 
Pendent 

Total ajuda 
atorgada 

DNI 39292516Y  ( Reg. 

3960/2013) 

1.125€ De gener a 

desembre 2013 

13.500€ 7.938,36€ 
5.561,64€ 5.561,64€ 

DNI 39254044J ( Reg. 

3961/2013) 

1.125€ De gener a 

desembre 2013 

13.500€ 7.717,44€ 
5.782,56€ 5.782,56€ 

DNI 39278383H 

(Reg. 3962/2013) 

1.125€ De gener a 

desembre 2013 

13.500€ 7.070,52€ 6.429,48€ 

* 

 
 6.429,48€ 

 
*Per acord de la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2013 es va acceptar la donació 
modal del bé amb dades d’inscripció al Registre de la propietat de Manresa núm 4 de la 
finca registral 145, del tom 3559, llibre 235 foli 5 ( ref. Cadastral 
6329801DGO262N0001RU), que va ser ofertada a l’Ajuntament per la Sra. Rosa 
Puigneró Puigneró amb condició de permanència vitalícia a la residència municipal de 
gent gran “ El Lledoner”. Aquesta donació es fa formalitzar en data 11 de juny de 2013 en 
l’escriptura notarial núm 252 del Notari Fernando Alonso Fernández de Tejada y Pérez 
Bejarano. 
 
Segon.-  Imputar la despesa derivada del present acord de 17.773,68€ a la partida núm. 
442314800022012003348 del pressupost vigent per el 2013. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a les interessades i donar trasllat del mateix a l’EBAS, a 
la Residència d’ Avis municipal i als serveis de Intervenció i Tresoreria, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
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 administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
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                                    Abstencions : - 
 
 
23. Atorgament de subvencions extraordinàries en l’àmbit d’activitats esportives de 

participació oberta de la Diputació de Barcelona 2013, per a Grup Excursionista 
Posa’t en Marxa i Club Triatló Sant Fruitós. 

 
Primer. En data 30.7.2013 (RE 2013/3061) té entrada en aquest ajuntament la 
comunicació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 11.7.2013 
pel qual s’aprova la concessió la segona i última adjudicació parcial d’ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis 2013 “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”; entre les que consta com 
a ens beneficiari l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 

Programa Recurs Actuació  Import 
concedit 

Centre  
Gestor i Codi 

Esport Local 
Activitats 
Esportives 

Esdeveniments esportius de 
caràcter puntual i de participació 
oberta. 

XVI Marxa pel Terme 
municipal + III Duatló de Sant 
Fruitós. 

2.100,00 € Oficina 
activitats 

esportives 
13/Y/92262 

 
Segon. Aquesta subvenció com es desprèn de l’informe del tècnic de cultura i de la 
sol·licitud formulada en el seu dia està afectada a activitats dutes a terme per un tercer en 
coordinació amb l’ajuntament. (la XVI marxa pel terme organitzada pel Grup Excursionista 
Posa’t en marxa i la III Duatló de Sant Fruitós organitzada pel Club Triatló Sant Fruitós) 
 
Tercer. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten a la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol; els articles 118 a 129 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995 de 13 de juny; les bases per atorgament d’ajuts destinats a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2005 i publicades al BOPB núm. 
136 de 8 de juny del mateix i les normes específiques d’aquesta subvenció de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Quart. Vist l’informe del tècnic de cultura de data 23.10.2013, obrant a l’expedient. 
 
Vistes les competències per atorgar subvencions directes i extraordinàries que disposa 
l’article 36 de les Bases d’execució del pressupost, la regidoria d’esports proposa al Ple 
previ dictamen favorable de la comissió informativa de serveis a la ciutadania l’adopció 
dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Concedir subvenció extraordinària a les entitats destinada a cobrir part del cost 
de les activitats de les activitats segons el següent detall: 
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ENTITAT BENEFICIARIA ACTIVITAT IMPORT 

Grup Excursionista Posa’t en 
Marxa 

16a. Marxa pel Terme de Sant 
Fruitós de Bages 

1.400,00 € 
 

Club Triatló Sant Fruitós III Duatló de Sant Fruitós 700,00 € 

 
Segon. Imputar la despesa derivada del present acord, 1.400,00 € a la partida 
46.341.48906 i 700,00 € a la partida 46.341.48927 del pressupost 2013. 
 
Tercer. D’acord amb les Bases per a l’atorgament d’ajuts destinats a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2005 i publicades al BOPB núm. 
136 de 8 de juny del mateix, les entitats perceptores s’obliguen a: 
 

 Presentar la justificació de les despeses abans del 31 de novembre de 2013, 
acompanyada de: 

1. Copies de factures, contractes i rebuts de pagaments (per un mínim del doble de 
l’import de la subvenció rebuda) amb els següents requisits: 
 

a) Les factures hauran d’anar a nom del beneficiari de la subvenció i estar datades en 
l’any en que s’hagi fet l’activitat subvencionada. 

b) Hauran de tenir els requisits tècnics exigits per la llei i els reglaments que regulen les 
factures i els seus continguts (Raó social i NIF del contractista, impostos vigents, 
núm. de factura, etc.) 

c) Expressar amb detalls els bens adquirits o els serveis prestats. 
d) Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció. 
e) Rebuts o justificants del seu pagament. 
 

2. Documentació complementària: 
 

a) Un balanç econòmic de l’activitat subvencionada, amb detall d’ingressos i 
despeses, incloent les diverses fonts de finançament rebudes. 

 
Quart. Notificar el present acord a les entitats beneficiaries i comunicar a la Intervenció 
municipal per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.  Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
 
24. Aprovació de conveni col·laboració amb l’entitat Assoc. De Festa en Festa per 

l’organització de la Cavalcada de Reis 2014. 
 
Primer. Atès que la regidoria de festes, ha dictat proposta en data 17 d’octubre de 
l’actual, en la qual posa de manifest la voluntat de donar continuïtat a la col·laboració amb 
l’entitat De Festa en Festa, per l’organització de la Cavalcada de Reis 2014, instant 
l’obertura del mateix expedient per tal de donar tràmit a l’aprovació del conveni. 

 
Segon. Vist que el tècnic de cultura ha procedit a elaborar la minuta del conveni que 
s’incorpora a l’expedient i ha informat sobre la seva procedència i el vicesecretari ha 
informat respecte del conveni. 
 
Tercer. Atès que any rere any es venen signant convenis de col·laboració entre 
l’ajuntament i l’entitat De Festa en Festa per l’organització de la Cavalcada de Reis i es 
vol donar continuïtat a aquesta col·laboració per dur a terme la Cavalcada de Reis 2014. 
 
Quart. Segons l’establert a l’article 150 del text refós del règim local, l’article 303 del 

Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres i serveis dels ens 

locals, la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions i el Reglament que la 

desplega i les bases reguladores de l’ajuntament de Sant Fruitós per a l’atorgament de 

subvencions, i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que realitzin 

activitats d’interès públic local, aprovades pel Ple 13.4.2005 i publicades al BOPB 

8.6.2005. 

 

Cinquè. Atès que la competència per a l’aprovació de convenis correspon al Ple, segons 

estableix les bases d’execució del pressupost, aquesta regidoria proposa al Ple previ 

dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, l’adopció dels 

següents  

 

ACORDS: 
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Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i l’entitat Associació De festa en Festa, que s’adjunta al present acord, per 
l’organització de la Cavalcada de Reis 2014, que comporta una subvenció municipal de 
2.500,00 €. 
 
Segon. Aprovar la despesa, per la quantia de 2.500,00 € que per aquest ajuntament 
representa el conveni amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal 
2014; i efectuar el pagament  conforme l’establert en el pacte III del conveni referenciat. 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’associació De Festa en Festa, i comunicar a la 
Intervenció i Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE 

BAGES I L’ASSOCIACIÓ “DE FESTA EN FESTA” PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA 

CAVALCADA DE REIS 2014 

 

 

Sant Fruitós de Bages, a ___ de novembre de 2013. 

 

REUNITS 

 

D'una part, l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés 

Subirana, assistit pel vicesecretari de la corporació, Santiago González Castellanos, que 

dóna fe de l'acte. 

 

De l'altra part, el Sr. Jesús Garcia Sanfeliu, en nom i representació de l’associació De 

Festa en Festa, entitat cultural sense ànim de lucre. 

 

Es deixa constància que l’associació De Festa en Festa és una entitat legalment 

constituïda amb NIF: G-63988844 i inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per a contractar i acorden signar un 

conveni que es regirà d’acord amb les especificacions següents: 

 

PREÀMBUL 

 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te la intenció i la voluntat que se celebri cada any 

una lluïda Cavalcada de Reis al municipi, per tal que els nens i nenes puguin gaudir-ne 

sense haver-se de desplaçar a d’altres poblacions. 

 

L’organització de la Cavalcada comporta la necessitat de mobilitzar moltes persones que 

participen en aquesta activitat, per la qual cosa es considera necessari implicar-hi alguna 

entitat o associació del municipi. 

 

Des de fa uns anys existeix l’associació De Festa en Festa, que col·labora en la 

realització d’algunes festes, entre elles la Cavalcada de Reis, amb òptims resultats. Per 

aquest motiu es considera adient cercar-ne novament la implicació en l’organització. 

 

Per definir els termes d’aquesta col·laboració se signa aquest conveni, d’acord amb els 

pactes següents. 

 

PACTES: 

 

I.- És objecte del present conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages i l’associació De Festa en Festa per tal d’organitzar la Cavalcada de Reis de l’any 

2014. 

 

II.- En el marc del present conveni “De Festa en Festa” s'obliga a: 

 a) Col.laborar en l’organització de la Cavalcada de Reis del 5 de gener de 2014, oberta a 

la participació de tothom. 

 b) Finançar el pressupost de despeses de la cavalcada amb els beneficis obtinguts en el 

bar de la Festa Major d’Estiu 2013, llevat de les que s’assumeixin des de 

l’Ajuntament, d’acord amb el present conveni. 

 c) Vetllar pel correcte tracte del material municipal corresponent a la Cavalcada de Reis: 

carrosses, vestuari, complements, etc. 

 d) Presentar una memòria de l’activitat abans del 15 de març de 2014, que ha d’incloure 

un balanç econòmic amb el detall de tots els ingressos i despeses de l’activitat. 

Igualment, haurà de presentar còpia compulsada de factures (que hauran de complir 

els requisits legals mínims establerts) per un mínim del doble de l’import 

subvencionat. 
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III.- L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'obliga a: 

 a) Facilitar la utilització dels materials municipals a disposició de les entitats (taules, 

cadires, entarimat, equip de so, etc.), com també cedir l’ús dels materials propis de la 

cavalcada de Reis: carrosses, vestuari del seguici, complements, etc. 

 b) Col·laborar en la preparació dels mesos previs i en la realització del dia de la 

cavalcada, amb el personal tècnic de les àrees de cultura i de joventut, i fer-se càrrec 

del pagament o compensació de les hores extraordinàries que se’n puguin derivar 

(vegeu previsió annex 1). 

 c) Col·laborar el dia de la Cavalcada amb el personal municipal necessari (brigada 

municipal, Policia Local, etc.) i fer-se càrrec del pagament o compensació de les 

hores extraordinàries que se’n puguin derivar (vegeu previsió annex 1). 

 d) Cedir l’ús del NEXE Espai de Cultura i el Pavelló d’Esports com a centres 

d’operacions del dia de la Cavalcada de Reis. 

 e) Subvencionar les despeses pròpies de l’organització de la Cavalcada de Reis del 5 de 

gener de 2014 amb un import de 2.500,00 € amb càrrec a la partida corresponent del 

pressupost municipal de 2014. 

 f) Abonar la subvenció en els següents terminis: 

  A la signatura del conveni ......................  2.000,00 € 

  Després de la justificació despeses ........     500,00 €  

Pagament condicionat al compliment del punt II d) del present conveni. 

 

IV.- L’associació De Festa en Festa podrà rebre subvencions de qualsevol tipus d'entitats 

públiques i privades en concepte d’organització de la Cavalcada. 

 

V.- El present conveni iniciarà la seva vigència el mateix dia de la signatura i finirà el 15 

de març de 2014, llevat que alguna de les parts el denunciï amb una antelació mínima 

d'un mes. Es preveu la possibilitat de renovar anualment aquests pactes si ambdues 

parts hi estan d’acord, per mitjà de la signatura d'un nou conveni. 

 

VI.- Aquest conveni quedarà sense efecte per: 

  Impossibilitat sobrevinguda de realitzar-ne la finalitat. 

  Incompliment manifest d'una de les parts signants. 

  Rescissió unilateral voluntària de conformitat amb el que estableix el pacte VI. 

  Qualsevol de les causes previstes per la llei. 

 

 

 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol 

efecte, en el lloc i data esmentats amunt. 
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Ajuntament Sant Fruitós de Bages    Associació De Festa en Festa 

Joan Carles Batanés Subirana    Jesús Garcia Sanfeliu 

            

    Vicesecretari 

Santiago González Castellanos 

 
 

ANNEX 1 (previsió d’hores) 
 

DESEMBRE    

PERSONAL 
PROPOSTA 

HORARI CONCEPTE OBSERVACIONS 

XXX Dies previs als Reis 
Normal – 5 hores 
Dia 5 de Gener 
10:00 – 13:00 
15:00 – 22:00 h. 
Festiu 10 hores 

Cavalcada Cultura 

XXX Dia  26 desembre 
10:30 – 14:00 h. 
Festiu 3,5 hores 
Dies previs als Reis 
Normal – 5 hores 
Dia 5 de gener 
15:00 – 23:00 
Festiu 8 hores 

Cavalcada Joventut 

XXX Dia  28 desembre 
16:30 – 21:00 h. 
Festiu  4,5 hores 
Dies previs als Reis 
Normal – 5 hores 
Dia 5 de gener 
15:00 – 23:00 
Festiu 8 hores 

Cavalcada Joventut 

POLICIA LOCAL Dia 5 de gener 
Previsió total: 58 hores 

Cavalcada Regidoria de 
Governació 

BRIGADA 
MANTENIMENT 

Dia 5 de gener 
5 persones 
16:00 – 21:00 h. 
Previsió total: 25 hores 

Cavalcada Regidoria de  
Serveis 

 
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
25. Adjudicació per procediment obert, oferta econòmicament més  avantatjosa, 

varis criteris d’adjudicació del contracte del servei de gestió de la Residència 
d’avis i centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages 

 
Primer. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de 12 de juny 
de 2013, va aprovar l’expedient de contractació i plecs de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la contractació, per procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, del servei de gestió de la Residència i 
Centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages.  
 
Segon. Atès que en data 17 de juny de 2013 es va publicar anunci de licitació per termini 
de 2 mesos en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del contractant 
de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Tercer. Atès que en sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2013, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars, 
i fixant un nou termini de presentació de fins el 16 de setembre de 2013 (BOP de 2 
d’agost de 2013) 
 

Quart. Atès que durant el termini de presentació de proposicions es va presentar 
únicament la següent: 

- Núm. Plica: 1; Empresa: Residència Tercera Edat L’Onada, S.L; Reg. entrada 
2013-E-RC-3516 de 16.09.2013. 

 
Cinquè. Atès que en data  19 de setembre de 2013 es va constituir la Mesa de 
contractació d’obertura de documentació administrativa continguda en el Sobre 1, 
resultant l’empresa admesa a l’haver presentat la documentació exigida; i procedint-se 
acte seguit, a l’obertura del Sobre 2 relatiu a la documentació relativa als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor, remetent-se el contingut d’aquest sobre a les àrees 
municipals de urbanisme i territori, serveis socials i recursos humans, per a la emissió 
dels corresponents informes de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de 
valor. 
 
Sisè. Atès que en data 7 d’octubre de 2013 es va portar a terme la reunió de la mesa de 
contractació  en la qual es varen exposar els informes de valoració dels criteris avaluables 
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mitjançant judici de valor  puntuar aquests criteris; així mateix es va procedir a l’obertura 
del sobre 3 que conté la documentació relativa als criteris de valoració avaluables 
mitjançant fórmula, procedint-se a la seva puntuació. 
 
Setè. Vist que en data 17 d’octubre de 2013 s’ha portat a terme la reunió de la  mesa de 
contractació, l’acta de la qual s’annexa al present, i que ha formulat proposta 
d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa  Residència Tercera Edat L’onada, S.L., 
amb NIF número B-43514504, la qual serà elevada a l’òrgan de contractació, previ 
requeriment i presentació de la documentació que estableix la normativa. 
 
Vuitè. Vist que en data 17 d’octubre de 2013 es va emetre Decret d’Alcaldia, mitjançant el 
qual es va requerir a l’empresa Residència Tercera Edat L’onada, S.L., perquè, en el 
termini de deu (10) dies hàbils, presentés la documentació establerta en l’article 151.2 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic i clàusula 4.7 del DCPCAP. 
 
Novè. Vist que en data 22 d’octubre de 2013 (RE 2013-E-RC-4006) l’empresa Residència 
Tercera Edat l’Onada, S.L. ha presentat la documentació acreditativa d’haver satisfet 
l’import de 1.000 euros (liquidació núm. 109 de 17/10/13) corresponent a les despeses 
dels anuncis oficials a la Tresoreria de l’administració contractant conforme determina la 
clàusula 41 del PCAP ; la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social; i la declaració sobre disposició efectiva dels mitjans 
adscrits oferts.  I en data 6 de novembre de 2013 ha procedit a la constitució de la 
garantia definitiva per import de 200.000 € conforme determina la clàusula 47 del plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant transferència bancària al número de 
compte indicat per la Tresoreria municipal. 
 
Onzè. Vist el disposat en l’article 150.3 del TR3/2011, segons el qual l’òrgan de 
contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació. 
 
Qui subscriu proposa a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar a l’empresa Residència de Tercera L’onada, S.L. amb NIF B-43514504 
el contracte del servei de gestió de la Residència i Centre de dia municipals de la gent 
gran de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Aprovar les despeses totals inherents a l’execució del contracte.  
 
Tercer. Notificar els anteriors acords a l’empresa Residència Tercera Edat L’Onada, S.L., 
Regidoria de Benestar Social, i a la Intervenció municipal. 
 
Sisè. Declarar que: 
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- L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el qual s’ha 
de presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan encarregat de la 
seva resolució, en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà al 
dia en el qual es practiqui la seva notificació. 
L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. 

- La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant escrit 
adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol impugnar dins 
del termini d’interposició del recurs. 

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : - 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
No consten a l’ordre del dia.  

 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió Ple 
essent les 23:39 hores del dia 13 de novembre de 2013.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau     
 
 



		2014-01-27T14:58:36+0100
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros


		2014-01-27T14:43:32+0100
	CPISR-1 C Joan Carles Batanés Subirana




