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ACTA NÚM. 9/2013 ( 1213.03.015 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
11 DE DESEMBRE 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,  
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 20:00 hores del dia esmentat 
a la capçalera, prèvia convocatòria a tal 
efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament , 
els senyors/es regidors/es al marge 
ressenyats, sota la presidència del Sr. 
Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari, el Sr. Josep González 
Ballesteros.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT 
EL 11 DE DESEMBRE DE 2013. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

ASSUMPTES PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el dia 13 de novembre de 2013 

3 00:00:27 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

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

4 00:00:54 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern 
en sessions ordinària de 4 i 18 de novembre de 
2013 

7 00:06:40 

4. Informació de les regidories.  7 00:10:52 

MOCIONS I PROPOSTES   

5. Moció que presenta el grup municipal CIU de 
suport a la mineria al Bages i reiteració de la 
sol.licitud per a la construcció d’un nou col.lector 
de salmorres.  

7 00:17:00 

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   

6. Aprovació de la modificació de la modificació del 
Reglament orgànic municipal per introduir un 
article 40.bis, sobre les sessions de la Junta de 
Govern Local on es tractin assumptes delegats 
pel ple. 

10 00:33:04 

7. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una 
activitat privada ( arquitecte municipal ) 

14 00:37:14 

8. Correcció d’errors en redacció de proposta de 
modificació de text de l’ordenança fiscal número 
3 (reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica) i suspensió de l’eficacia de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei 
de deixalleria. 

16 00:38:52 

CMI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI   

9. Aprovació de l’esmena a les actes de les 
operacions de delimitació dels termes municipals 
de Manresa amb Sant Fruitós de Bages  

19 00:41:52 

10. Aprovació de l’acta de delimitació amb Sant Joan 
de Vilatorrada. 

27 00:43:33 

11. Aprovació com a resolució dels convenis 
urbanístics referits a l’àmbit Plaça de la Vila.  

36 00:51:30 
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12. Aprovació inicial Modificació puntual de sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del PGOM a 
Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 

45 00:54:16 

13. Aprovació provisional modificació puntual PGOM 
per a l’àmbit de la Plaça de la Vila. 

85 01:27:52 

CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA   

14. Reglament del registre municipal d’entitats i 
associacions de Sant Fruitós de Bages.  

91 01:31:44 

15. Justificació de subvencions extraordinàries 
atorgades pel Ple de 07.11.2013 en l’àmbit 
“Esdeveniments esportius de caràcter puntual i 
de participació oberta 2013” de la Diputació de 
Barcelona. 

94 01:33:14 

16. Aprovació de la justificació del conveni de l’ASFE. 96 01:34:15 

17. Aprovació de la justificació del conveni de 
l’Associació per a la comunicació Montpeità 2013. 

97 01:35:52 

18. Aprovació del conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Bages, per al servei de 
transport escolar no obligatori curs 2013-2014. 

98 01:36:33 

PRECS I PREGUNTES  -- 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS    

Sobrevingut 1. Aprovar la pròrroga amb caràcter 
transitori del contracte derivat de “serveis de 
telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i 
ens locals adherits al procés de compra agregada de les 
comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la 
Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès”. 

107 01:38:10 ( inclusió ) 
01:39:33 ( debat ) 

Sobrevingut 2. Aprovació de l’adhesió al Conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la 
comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis 
Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015. 

111 01:39:00 ( inclusió ) 
01:41:12 ( debat ) 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 13 de novembre 
de 2013 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 

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

 

475 08/11/2013 Convocatòria ple ordinari 13-11-13 

476 12/11/2013 Procediment sancionador en matèria d’infraccions de trànsit sobre 
les remeses de la Diputació de Barcelona núm.13046950 i 
13047810 

477 12/11/2013 Resolució al·legació sanció de trànsit amb número d’expedient 
P130674294 

478 12/11/2013 Sobre aprovació del Projecte executiu d’obres d’urbanització de 
l’Avinguda Sant Joan entre el carrer Ramon y Cajal i carrer Eugeni 
d’Ors 

479 12/11/2013 Sobre la petició formulada per la regidora Mercè Casals Martínez, 
en nom del grup municipal de Convergència i Unió, en relació a la 
formació d’una valoració econòmica de les despeses generades 
pel lloc de treball de Secretaria 

480 12/11/2013 Convocatòria de la Comissió d’estudi per a la modificació del 
Reglament de funcionament intern del butlletí d’informació 
municipal 

481 12/11/2013 Sol·licitud d’inscripció al registre d’entitats locals 

482 12/11/2013 Aprovació del Calendari Fiscal 2014 

483 12/11/2013 Aprovació del reconeixement d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents als lloguers de locals que ocupen diferents serveis 
municipals per el mes de NOVEMBRE/2013 

484 13/11/2013 Cessament de la Sra. Susana García BasconXXX, com a 
funcionaria interina de la Corporació 

485 14/11/213 Tramitació de sol·licitud telemàtica per a renovació de certificats 
digitals 

486 14/11/2013 Resolució de recurs de reposició formulat respecte al decret 331 de 
13 de setembre de 2013 

487 15/11/2013 Sobre resolució de procediment 

488 15/11/2013 Reconeixement de triennis a personal divers 

489 15/11/2013 Substitució de l’educadora  de la llar d’infants Soraya Yébenes 
GonzálezXXX per trobar-se en avançat estat de gestació 
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490 15/11/2013 Aprovació de la documentació i de la seva tramesa telemàtica per 
la realització dels tràmits de justificació de subvencions atorgades 
per la Direcció General de Joventut 

491 15/11/2013 Convocatòria Junta de Govern Local 18 de novembre de 2013 

492 15/11/2013 Ampliació del nombre de persones autoritzades per la firma de 
convocatòries dels òrgans col·legiats a través de la plataforma e-
Notum 

493 15/11/2013 Nomenament funcionari interí per programa d’un Agent de la 
Policia Local, el Sr. Gerard Granado BlanqueXXX 

494 19/11/2013 Proposta sanció expedient de trànsit 

495 19/11/2013 ANUL·LAT  

496 20/11/2013 Diligència d’anul·lació de decret número 495 

497 22/11/2013 Nomenament d’interventor accidental 

498 22/11/2013 Acceptació de subvenció atorgada i preparació de tràmits per 
justificació 

499 22/11/2013 Autorització d’esdeveniment que afecta a la via pública (IX Clàssics 
de la Llana 2013) 

500 22/11/2013 Accés a diversos expedients, sol·licitat per la portaveu del grup 
municipal CIU 

501 22/11/2013 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de la vorera al 
C/ Doctor Barnard, núm. 9 de Sant Fruitós de Bages 

502 26/11/2013 Contractació de personal per a la Residència d’avis per a la 
realització de diferents suplències 

503 26/11/2013 Ordre d’execució de la parcel·la amb referència cadastral 
3839009DG0233N0001MS situada al carrer Circumval·lació, 11 

504 26/11/2013 Sol·licitud d’inscripció d’obra nova al registre de la propietat i 
tràmits d’incorporació a l’inventari municipal 

505 26/11/2013 Tramitació de sol·licitud telemàtica per a la sol·licitud de certificats 
digitals 

506 26/11/2013 Contractació d’una educadora social per substituir a la titular del 
lloc de baixa per IT 

507 26/11/2013 Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes de 
Novembre de 2013 

508 26/11/2013 Concórrer subvenció Departament d’Economia i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, adreçat a persones aturades preceptores 
de la renda mínima d’inserció 

509 27/11/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient nº 1028/2013 de RELACIÓ 
DE FACTURES 

510 28/11/2013 Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la prestació del servei 
d’atenció domiciliària (S.A.D.) 

511 28/11/2013 Resolució acordant el sobreseïment de l’expedient sancionador 
P130666334 per infracció de circulació 
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512 28/11/2013 Incoar el procediment per la resolució d’expedients sancionadors 
d’infraccions de trànsit (2) 

513 28/11/2013 Sol·licitud de bestreta de la funcionaria Cristina SalaXXX 

514 28/11/2013 Cessament funcionaria interina per finalització comissió de serveis 
com agent de la policia local 

515 28/11/2013 Convocatòria de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

516 28/11/2013 Convocatòria Comissió informativa de Promoció del Territori pel dia 
4-12-13 (Ple Ordinari del dia 11 de desembre de 2013) 

517 28/11/2013 Convocatòria de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 

518 28/11/2013 Convocatòria extraordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL 
INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

519 28/11/2013 Aprovació del conveni urbanístic de planejament i d’execució sobre 
una finca delimitada dins del polígon d’actuació urbanística en sòl 
urbà no consolidat de la Plaça de la Vila 

520 28/11/2013 Aprovació del conveni urbanístic de planejament i d’execució sobre 
una finca delimitada dins del polígon d’actuació urbanística en sòl 
urbà no consolidat de la Plaça de la Vila 

521 28/11/2013 Convocatòria Junta de Govern Local 2 de desembre de 2013 

522 28/11/2013 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient nº 1044/2013 de RELACIÓ 
DE FACTURES 

523 29/11/13 Desestimació de sol·licitud d'exempció formulada i realització de 
tràmits d'actualització de dades en padrons tributaris a partir 
d'acceptació de cessió  

524 29/11/13 Aprovació Padró Teleassistència mes de novembre  

525 4/12/13 Llicència de gual. Sobre instal·lació de placa de gual al carrer 
Ramon i Cajal, 63  

526 4/12/13 Llicència de gual. Sobre instal·lació de placa de Gual al carrer de la 
Caça, 11 

527 4/12/13 Llicència de gual. Sobre instal·lació de placa de gual al carrer 
Jacint Verdaguer, 82  

528 4/12/13 Llicència de gual. Sobre instal·lació de placa de Gual al carrer 
Ramon i Cajal, 65  

529 4/12/13 Petició d'una nova reunió de la mesa de contractació de l'expedient 
de contractació per l'adjudicació del servei de recollida de residus i 
neteja viària.  

530 4/12/13 Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni civil, en el regidor 
Isidre Malagarriga Sala  

531 4/12/13 Substitució Asunción Fernández com auxiliar de geriatria  

532 4/12/13 Regularització nomina Novembre 2013.  

 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

7 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinària de 
4 i 18 de novembre de 2013 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Informació de les regidories.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 
MOCIONS I PROPOSTES 
 

5. Moció que presenta el grup municipal CIU de suport a la minera al Bages i 
reiteració de la sol.licitud per a la construcció d’un nou col.lector de 
salmorres.  

 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul.la l’autorització 
ambiental de l’activitat minera d'Iberpotash al runam salí del Cogulló. Molta societat 
civil de la comarca s'ha manifestat preocupada pel que podria suposar una pèrdua de 
llocs de treball per part d'lberpotash arran de la sentència judicial. 
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Tots sabem que el Bages és una de les comarques amb un índex més gran d'aturats, i 
no ens podem permetre més tancaments d'empresa que augmentin la difícil situació 
en que ens trobem. 
 
La mineria és una activitat lligada històricament a la comarca, i tant la sal com la 
potassa són recursos que el nostre país ha d'utilitzar. Però la defensa dels llocs de 
treball no és incompatible amb la defensa del medi ambient i actualment existeixen 
tecnologies que permeten realitzar aquesta activitat minera sense perjudicar-lo.  
 
Arran d'aquesta última sentència, ha nascut la Plataforma Social de Suport a la 
Mineria i a l'Activitat Industrial a la Catalunya Central, que defensa l’oportunitat que 
aquest territori té en ser calu en un sector d'activitat com és la mineria, que el subsòl 
del Bages té una de les reserves de potassa més importants d'Europa, fet que la 
converteix, a hores d'ara, en un dels principals territoris exportadors amb més 
potencial a nivell mundial. I es posa de manifest que el manteniment del projecte miner 
no és només una qüestió econòmica, sinó que també és un tema social i cultural. La 
mineria forma ja part de la nostra història com a territori i no podem prescindir-ne. 
 
Sabem però que l'activitat minera ha provocat l’aparició de grans runams salins que 
afecten ambientalment el territori, comportant la salinització de les aigües i els 
problemes que se'n deriven. Sobretot del riu Llobregat, el Cardener i els seus afluents, 
on s'abasteixen diverses poblacions del sud del Bages per al consum d'aigua.  
 
També els aqüífers de les poblacions adjacents als runams, que en alguns casos han 
estat salinitzats per l’activitat minera 
 
Els membres del grup municipal que subscriu aquesta moció tornem a reclamar la 
construcció del nou col.lector de salmorres, vella aspiració d'aquest territori que no es 
pot demorar en el temps . 
 
Cal doncs un gran consens comarcal per tal de minimitzar els efectes negatius que 
provoca aquesta activitat, i que en aquest sentit ha de treballar el Govern de la 
Generalitat i els ajuntaments afectats. 
 
Entenem doncs que l’empresa ha de poder continuar amb els seus plans d'expansió, 
reordenació i inversió, però també ha de presentar un pla de restauració del runam.   
 
Considerem vital l’aprovació i l’aplicació del pla que ha de permetre el previst 
cessament ordenat de les extraccions de potassa a Sallent, l’eliminació en primera 
instancia del runam de la Botjosa i la restauració del runam del Cogulló mitjançant la 
valorització material d'aquests subproductes miners. 
 
Atès que aquest grup municipal dóna suport al manifest aprovat per la Plataforma 
Social de Suport a la Mineria, però que també és conscient dels efectes negatius que 
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provoca l’activitat minera al medi natural i a les persones, se sotmet a consideració del 
Ple l’aprovació dels següents 
 
ACOROS 
 
Primer.- Que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages dóni suport als treballadors, 
sindicats i a la companyia Iberpotash perque la sentència no suposi el cessament de 
l’activitat empresarial. 
 
Segon.- Que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages dóni suport a la Plataforma Social 
de Suport a la Mineria i a l'Activitat Industrial a la Catalunya Central. 
 
Tercer.- Respectant totes les decisions judicials, l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
mostra la seva conformitat amb la presentació del recurs de cassació per part del 
Govern de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i que per tant, aquesta sentencia no pugui significar el cessament de 
l’activitat de l’empresa Iberpotash. 
 
Quart.- Demanem a l’empresa Iberpotash, amb la implicació de la Generalitat i 
ajuntaments implicats, que continui en la definició, l’aprovació i aplicacions de plans 
que permetin la disminució dels efectes negatius que provoca l’activitat minera al 
Bages, i en especial un pla calendaritzat per la restauració dels runams. 
 
Cinquè.- Demanem novament al Govern de la Generalitat la construcció del nou 
col·lector de salmorres en aquesta legislatura, prioritàriament el 2015, tal i com es va 
comprometre el director general de l'ACA en l’últim Fòrum de la Mineria celebrat el 22 
de novembre de 2013, i la planificació del seu manteniment 
 
Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord a l’empresa Iberpotash, al Consell Comarcal del 
Bages, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol i al 
Congrés dels Diputats. 
 
 
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, 5 CIU ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 2 ( 2 Imagina’t ) 
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CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

6. Aprovació de la modificació del Reglament orgànic municipal per 
introduir un article 40.bis, sobre les sessions de la Junta de Govern Local 
on es tractin assumptes delegats pel ple. 

La Sentència 161/2013, de 26 de setembre, del Tribunal Constitucional, publicada al 
Butlletí Oficial de l’Estat número 254, de 23 d’octubre de 2013, declara a l’apartat 
primer de la seva part dispositiva. 
 
“ Declarar constitucional el art. 70.1, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada por el artículo primero 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, siempre que se interprete en el sentido de que no se refiere a las decisiones 
relativas a las atribuciones delegadas por el pleno, conforme se ha expuesto en el 
fundamento jurídico noveno.” 
 
Aquest pronunciament del Tribunal, respon al següent raonament, contingut al 
fonament jurídic novè de la mateixa Sentència. 
 
“En principio, esta exigencia de publicidad de las sesiones del pleno municipal, como 
órgano de representación política, no cabría hacerla extensiva a las sesiones de la 
junta de gobierno local, que está configurado legalmente como un órgano municipal 
ejecutivo tanto por su conformación orgánica como por la naturaleza de sus 
competencias. La exposición de motivos de la Ley de medidas para la modernización 
del gobierno local pone de manifiesto que el cambio de la tradicional denominación de 
la Comisión de gobierno a la vigente de junta de gobierno local tiende a destacar el 
carácter ejecutivo de dicho órgano. Ese carácter ejecutivo, además, se deriva, en 
primer lugar, de su composición orgánica, ya que no se integra de conformidad a los 
principios de representatividad y proporcionalidad del pleno, sino por el alcalde y una 
serie de concejales nombrados y separados libremente por el alcalde (art. 23.1 LBRL), 
y, en segundo lugar, de la única competencia que le es propia: la asistencia al alcalde 
en el ejercicio de sus atribuciones [art. 23.2 a) LBRL] y de la posibilidad de que le sean 
delegadas determinadas atribuciones por parte del alcalde [art. 23.2 b) y 23.4 LBRL]. 
La existencia de este tipo de órganos municipales ejecutivos está también reconocida 
en el art. 3.2 de la Carta europea de autonomía local (“BOE” núm. 47, de 24 de febrero 
de 1989), al afirmar que la autonomía local se ejerce por asambleas o consejos 
integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal 
y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos, 
siempre que su existencia no cause perjuicio al recurso a las asambleas de vecinos, al 
referéndum o a cualquier otra forma de participación directa de los ciudadanos, allí 
donde esté permitido por la ley. 
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Ahora bien, como plantea el Gobierno recurrente, la junta de gobierno local de los 
municipios que no sean de gran población no solo tiene las competencias ya 
señaladas, sino que, además, también le corresponden las atribuciones que otro 
órgano municipal le delegue [art. 23.2 b) LBRL], incluyendo el pleno municipal (art. 
22.4 LBRL). El art. 22.4 LBRL establece la posibilidad de que el pleno delegue el 
ejercicio de determinadas atribuciones que le son propias en el alcalde y en la junta de 
gobierno local. Esas atribuciones delegables son: el ejercicio de acciones judiciales y 
administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria 
[art. 22.2 j) LBRL]; la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento [art. 22.2 
k) LBRL]; la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios 
del presupuesto —salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior— todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales [art. 22.2 m) LBRL]; la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos [art. 
22.2 ñ) LBRL]; y las demás que expresamente les confieran las leyes [art. 22.2 q) 
LBRL]. Entre estas últimas cabe destacar, por ejemplo, las contrataciones de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de seis millones 
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, o la cuantía señalada; o la adjudicación de concesiones sobre bienes y la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando 
su valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto o el importe 
de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados, y de los bienes declarados de valor 
histórico o artístico cualquiera que sea su valor (disposición adicional segunda, 
apartados 1 y 2, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público). 
 
Algunas de las atribuciones que el pleno puede delegar en la junta de gobierno local 
no son meras decisiones administrativas de carácter estrictamente reglado en que 
esté ausente la necesidad de valorar y ponderar criterios discrecionales. Hay 
atribuciones que afectan a las más importantes decisiones sobre operaciones 
crediticias, contrataciones y concesiones de toda clase, aprobaciones de proyectos de 
obras y servicios y adquisiciones de bienes y derechos y su enajenación. El legislador 
otorga estas atribuciones al pleno para que sean adoptadas en sesiones dotadas de 
una completa publicidad que garantice el control ciudadano en la toma de posición y 
en el proceso de deliberación de sus representantes municipales, como una 
manifestación de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
tomando en consideración la importancia y relevancia política de esas decisiones en lo 
que afecta a los intereses municipales y la necesidad de que sean adoptadas con la 
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máxima transparencia. La circunstancia de que, aprovechando el carácter preceptivo 
de la no publicidad de las sesiones de la junta de gobierno local y mediante la mera 
delegación de atribución del pleno en la junta, quedara imposibilitado el control de la 
ciudadanía sobre el proceso de la toma de decisiones, que, por su importancia, 
legalmente están sometidas al régimen de publicidad, supondría un menoscabo del 
principio democrático (art. 1.1 CE) y una vulneración de las posibilidades de 
participación directa del ciudadano en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), en su 
concreta dimensión de control del ejercicio del cargo de sus representantes electos, 
sometidos a mandato representativo. Esto es, se configuraría como uno de esos 
supuestos referidos en el ya citado art. 3.2 de la Carta europea de autonomía local en 
que la existencia de un órgano municipal ejecutivo, por la conjunción de la posibilidad 
de que le sean atribuidas competencias delegadas por el pleno municipal y de que sus 
sesiones no sean públicas, podría ir en detrimento de la participación directa de los 
ciudadanos. 
 
A esta conclusión no cabe oponer la posibilidad prevista legalmente de que estas 
mismas atribuciones sean delegadas en el alcalde, toda vez que, por lo que respecta a 
lo ahora debatido, al ser un órgano unipersonal no resulta predicable la proyección del 
principio de publicidad de la toma de decisión. Igualmente, tampoco resulta suficiente 
que los acuerdos de delegación se adopten por el pleno con las debidas garantías de 
publicidad que ostentan las deliberaciones del pleno. Esto permite a la ciudadanía 
realizar un control político sobre ese proceso deliberativo de delegación, pero no sobre 
la toma de decisión de la atribución delegada que, en los términos expuestos, es una 
atribución que legalmente queda sometida por su importancia a la exigencia de 
publicidad. 
 
Por último, el hecho de que los acuerdos adoptados por delegación del pleno deban 
ser objeto de publicación o notificación de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente tampoco resulta concluyente. Como se ha afirmado anteriormente, estos actos 
de publicación o notificación también son manifestaciones de la exigencia de 
publicidad y posibilidades de control ciudadano, y están más vinculados al principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE) (entre otras, STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 
9), pero no pueden ser considerados sustitutivos de la exigencia de publicidad de las 
sesiones. 
 
En consecuencia, el art. 70.1, párrafo segundo, LBRL, en tanto establece que las 
sesiones de las juntas de Gobierno local no son públicas, es conforme con el principio 
democrático (art. 1.1 CE) y el derecho a la participación en los asuntos públicos (art. 
23.1 CE), siempre que se interprete en el sentido de que no incluye las decisiones 
relativas a las atribuciones delegadas por el pleno.” 
 
PROPOSTA. 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal 
consistent en la introducció d’un article 40 bis, amb la redacció següent: 
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“Article 40 bis. Sessions de la Junta de Govern Local on es tractin assumptes delegat 
pel Ple 
 
A les sessions de la Junta de Govern Local on es tractin assumptes delegats pel Ple, 
s’aplicaran les regles següents: 
 
Primera. Les sessions s’integraran per dues seccions. La primera, de caràcter públic, 
tractarà dels assumptes delegats pel Ple. La segona, sense caràcter públic, tractarà 
dels assumptes delegats per l’alcalde i de l’assessorament a aquest per part de la 
Junta. La secció primera sempre es tractarà abans que la segona 
 
Segona. Els assumptes delegats pel Ple que hagin de ser tractats per urgència no 
s’inclouran com a assumptes sobrevinguts, sinó que seran objecte d’una sessió 
extraordinària i urgent. 
 
Tercera. L’opinió dels membres de la Junta serà transcrita de manera sintètica quant 
als assumptes inclosos a la secció primera.  
 
Quarta. Les sessions de la Junta de Govern Local que continguin assumptes delegats 
pel Ple seran anunciades de la mateixa forma que les sessions del Ple.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública el reglament 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 reglament definitivament 
aprovat, cas que aquest esdevingui per ministeri de Llei conforme el previst als 
apartats anteriors, publicant l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la 
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 reglament 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. 
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 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ 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. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada ( 
arquitecte municipal ) 

Primer. Atès que el Sr. David Aaron López Martí, Arquitecte municipal, ha presentat en 
data 18-11-13 i registre número 4422, sol·licitud per tal de que se li autoritzi la 
compatibilitat per exercir l’activitat privada com arquitecte i tècnic urbanista. 
 
Segon.  Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 

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

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

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

- Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, article 22.2.q). 

 
Tercer. Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determina que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament. 
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Quart. Vist els informes que consten a l’expedient. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Autoritzar la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’Arquitecta i 
Tècnic Urbanista, al Sr. David Aaron López Martí amb DNI 46337814J.  
 
Segon. L’activitat declarada compatible al punt anterior del present acord haurà 
d’ajustar-se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i el Decret 214/1990de de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals; i que per tant haurà de respectar les següents limitacions: 
 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la 
sol·licitud presentada (registre 4422 de data 18-11-13). 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització s’haurà de desenvolupar fora  de 
l’horari establert pel lloc de treball en aquesta Corporació, així com les 
possibles modificacions que en aquest pugui produir-se. En cap cas no 
impedirà l’estricte compliment de l’horari i la jornada de treball, ni les 
funcions que té assignades la persona autoritzada. 

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

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 
o en comprometés la seva imparcialitat o independència, 

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó del càrrec, 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada 
laboral. 

 
Quart. El Sr. López està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada per 
al desenvolupament d’una segona activitat en el sector privat. 
 
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. 
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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: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

8. Correcció d’errors en redacció de proposta de modificació de text de 
l’ordenança fiscal número 3 (reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica) i suspensió de l’eficacia de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pel servei de deixalleria. 

Primer. Per acord de Ple adoptat en sessió celebrada el 4 de novembre de 2013 es va 
aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de, entre altres, 
l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM) en el seu article 5 (beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable). 
 
Segon. La modificació aprovada provisionalment respecte a la redacció d’aquest article 
en el seu apartat c) es va incorporar al text de l’acord amb la següent redacció: 
 

c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC o 
amb tecnologia de tipus híbrida (benzina/elèctric o diesel/elèctric). 
 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació és necessari que la persona 
interessada presenti sol•licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la 
matrícula i la causa del benefici. 
 
Per acreditar que es tracta d’un vehicle d’aquestes característiques, els 
interessats hauran d’adjuntar a la sol•licitud còpia de la documentació 
tècnica i del permís de circulació del vehicle. És necessari que el vehicle 
estigui homologat de fabrica o, en cas d’adaptació, certificada la seva 
instal·lació pel respectiu taller mecànic (aportant certificat d’un laboratori 
autoritzat per l’administració en aquest supòsit d’adaptació). 
 
Aquesta bonificació té efectes des del seu atorgament i serà vigent mentre 
es mantinguin els requisits que la va motivar o fins la baixa definitiva del 
vehicle davant el servei de trànsit. 
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Tercer. L’ordenança referida, en la seva redacció vigent per l’exercici 2013, preveu 
aquest supòsit de bonificació en els següents termes: 
 

c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles elèctrics i bimodals (híbrids),els quals es considera que produeixen 
menor impacte ambiental.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar: -còpia del permís de circulació 
del vehicle. -còpia de la fitxa de característiques tècniques del vehicle. 

 
Quart. La modificació proposada pretén complir amb la mateixa finalitat que la que es 
recull expressament al text de l’ordenança vigent respecte a la presa en consideració 
d’aquestes tipologies de vehicles com els que produeixen menor impacte ambiental, i 
en base a aquesta fonamentació el que es pretén amb la modificació plantejada és 
incrementar el nivell de bonificació sense excloure els supòsits ja previstos (i que no 
són objecte de modificació) que donen lloc a la seva aplicació: titularitat de vehicles 
elèctric i bimodals (híbrids). 
 
Cinquè. L’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Sisè. Per acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió celebrada el 30 de gener de 
2001 es va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de deixalleria 
municipal. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages consta com a ens constituent del 
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus en els estatuts d’aquest ens publicats 
al butlletí oficial de la província de Barcelona núm. 300 de 16 de desembre de 2002. El 
consorci s’encarrega de la gestió de les deixalleries (fixes i mòbils) els ajuntaments 
que l’integren, trobant-se regulat expressament, tant als seus estatuts com al 
reglaments de servei que la hisenda pública del consorci està constituïda pels recursos 
que li confereix la llei reguladora de les hisendes locals i per les aportacions dels ens 
consorciats. 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Corregir la redacció de la proposta de modificació corresponent a la lletra c) de 
l’article 5 de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM) en els següents termes: 
 
On diu: 
 

c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC o amb 
tecnologia de tipus híbrida (benzina/elèctric o diesel/elèctric). 
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Per poder gaudir d’aquesta bonificació és necessari que la persona interessada 
presenti sol•licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa 
del benefici. 
 
Per acreditar que es tracta d’un vehicle d’aquestes característiques, els 
interessats hauran d’adjuntar a la sol•licitud còpia de la documentació tècnica i 
del permís de circulació del vehicle. És necessari que el vehicle estigui 
homologat de fabrica o, en cas d’adaptació, certificada la seva instal·lació pel 
respectiu taller mecànic (aportant certificat d’un laboratori autoritzat per 
l’administració en aquest supòsit d’adaptació). 
 
Aquesta bonificació té efectes des del seu atorgament i serà vigent mentre es 
mantinguin els requisits que la va motivar o fins la baixa definitiva del 

 
Ha de dir: 
 

c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles elèctrics o que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o 
GNC o amb tecnologia de tipus híbrida (benzina/elèctric o diesel/elèctric). 
 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació és necessari que la persona interessada 
presenti sol•licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa 
del benefici. 
 
Per acreditar que es tracta d’un vehicle d’aquestes característiques, els 
interessats hauran d’adjuntar a la sol•licitud còpia de la documentació tècnica i 
del permís de circulació del vehicle. És necessari que el vehicle estigui 
homologat de fabrica o, en cas d’adaptació, certificada la seva instal·lació pel 
respectiu taller mecànic (aportant certificat d’un laboratori autoritzat per 
l’administració en aquest supòsit d’adaptació). 
 
Aquesta bonificació té efectes des del seu atorgament i serà vigent mentre es 
mantinguin els requisits que la va motivar o fins la baixa definitiva del 

 
Segon. Suspendre l’eficàcia i l’aplicabilitat de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
pels serveis de deixalleria en tant es mantingui vigent el règim de funcionament 
d’aquest servei en la seva prestació a través de la figura del Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residus conforme el règim finances previst als seus estatuts. 
 
Tercer. Publicar el present acord al taulell d’edictes i al butlletí oficial de la província de 
Barcelona. 
 
Quart. Declarar que: 
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- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

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

 
 
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 PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

9. Aprovació de l’esmena a les actes de les operacions de delimitació dels 
termes municipals de Manresa amb Sant Fruitós de Bages  

 
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.  
 
Segon. En data 19 de febrer de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació 
dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Manresa, juntament amb els 
representants de la Generalitat de Catalunya per tal d’efectuar el reconeixement de la 
línia d’ambdós termes municipals; i es va aixecar l’acta de les operacions de 
delimitació entre ambdós municipis, que van subscriure els assistents.  
 
Els respectius plens dels ajuntaments, en sessions celebrades el 13 de març de 2013 ( 
Sant Fruitós de Bages ) i 18 d’abril de 2013 ( Manresa ), van aprovar l’acta de les 
operacions de delimitació entre els seus termes municipals, subscrita el dia 19 de 
febrer de 2013.  
 
En data 23 d’octubre de 2013, amb motiu  de la signatura de l’acta de delimitació dels 
termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, els 
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representants de la Comissió de delimitació del Departament de Governació i de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, es fa entrega de 4 exemplars de l’esmena de l’acta 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós 
de Bages ( signada pels representants del Departament de Governació i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya )  que ve a substituir a les esmenes citades a l’apartat 4 a 
l’haver-se observat novament errors en la descripció de les fites.  
 
Tercer. L’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, estableix que : les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Quart. 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.  
 
En conseqüència, les esmenes a aquestes actes hauran de ser sotmeses al mateix 
òrgan que les va aprovar.  
 
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’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, signada el dia 19 de febrer de 2013, 
que té per objecte la correcció d’una errada detectada a la descripció de les fites 7a i 
8a ( F7 i F8 ), la qual serà signada, una vegada aprovada, pel vicesecretari.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Manresa, així com al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
 
Tercer.- Declarar que :  
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

- 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.  
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
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ANNEX. ESMENA A L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE MANRESA 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 : 5 ( 5 CIU ) 

 
 

10. Aprovació de l’acta de delimitació amb Sant Joan de Vilatorrada. 
 
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 data 23 d’octubre de 2013, es varen reunir les Comissions de delimitació dels 
ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, 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, de la qual es van aixecar les 
actes corresponents, subscrites pels assistents.  

 
L’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Fruitós de 
Bages i Sant Joan de Vilatorrada, del dia 23 d’octubre de 2013, va ser signada amb 
conformitat dels membres de les Comissions de delimitació assistents.  

 
No obstant, i com es desprèn d’aquesta, les Comissions municipals de delimitació 
manifesten la seva voluntat d’alterar la línia de terme per adaptar-la a la realitat 
geogràfica i urbanística del moment, segons el document annex que s’adjunta que 
forma part de la present acta a tots els efectes com a proposta a formalitzar en el 
corresponent expedient d’alteració de terme.  
 
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 
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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 Sant Joan de Vilatorrada, subscrita el 
dia 23 d’octubre de 2013. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, així com al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb expressió dels recursos que 
procedeixin. 
 
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.  

- 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. 

 
ANNEX 1. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE SANT FRUITÓS DE BAGES I DE SANT JOAN DE VILATORRADA  
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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: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

11. Aprovació com a resolució dels convenis urbanístics referits a l’àmbit 
Plaça de la Vila.  

 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.  Aprovar inicialment com a resolució els convenis urbanístics següents que 
figuren com annex a i b units a aquests acord. 
 
Segon. Sotmetre’ls a informació pública durant el termini d’un mes. 
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sinó es presenten 
al·legacions durant el termini d’informació pública. 
 
Quart. Disposar que una vegada esdevingui aprovat definitivament, el conveni es 
publicarà íntegrament al Butlletí oficial de la província i es trobarà a disposició del 
públic per a la seva consulta a les dependències municipals. 
 
Cinquè. Notificar aquest acte als signants del conveni. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davants dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

 
Si la proposta esdevé resolució , 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 l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
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- Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
ANNEX A 
CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT I D’EXECUCIÓ sobre una finca 
delimitada dins del polígon d’actuació urbanística en sol urbà no consolidat de 
la plaça de la Vila 

 
JOSEP GONZÁLEZ I BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 
CERTIFICO 
Que, a la Casa Consistorial, el dia  28 de novembre de 2013  
COMPAREIXEN 
D’una altra part, el senyor Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde de Sant Fruitós de 
Bages, les circumstàncies personals del qual em consten per notorietat. 
D’una altra part, Lluïsa Castro MartínezXXX, amb DNI 39306489-H  major d’edat, de 
nacionalitat espanyola, veïnalitat civil catalana, casada (separada) de règim econòmic 
matrimonial català supletori en absència de capitulacions matrimonials, i de qui no 
consta l’existència d’incapacitacions ni limitacions a la capacitat. 
ACTUEN 
El primer, en representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la qual ostenta 
per ministeri de llei, en raó a l’atribució de l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, segons la redacció de la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures de modernització del govern local, i per a l’execució del 
Decret del dia 27 de novembre de 2013, del qual s’uneix certificat a aquest conveni 
com a annex 1. A aquesta part, a la resta del conveni, se l’anomena l”Ajuntament”. 
El segon, en nom propi. A aquesta part se l’anomena a la resta del conveni la 
“Propietat” 
La Sra. Lluïsa CastroXXX fa aquesta declaració en la seva condició d’hereva que 
encara no ha acceptat l’herència del titular registral, Sr. Luís Castro CobosXXX, per al 
cas que adquireixi per successió la propietat. Si aquesta adquisició no es produís 
s’entendrà que presta el consentiment com a ciutadana i com a titular de qualsevol 
dret patrimonial que pugui ostentar. 
PACTEN 
Primer. Objectius del conveni 
El conveni respon a dos objectius. 
Primer. Expressa la conformitat de la Propietat amb l’ordenació atribuïda al polígon 
d’actuació urbanística de la plaça de Vila, instrumentada en la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, aprovat inicialment pel ple 
municipal el dia 10 de juliol de 2013.  
Segona. S’adreça a facilitar el compliment de la seva gestió urbanística integrada, 
quant a la finca que se cita al pacte tercer.  
Segon. Règim jurídic 
El conveni presenta la naturalesa jurídica següent: 
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Primer. Les determinacions que atenen l’objectiu primer enunciat al pacte anterior són 
pròpies d’un conveni sobre planejament urbanístic.  
Segon. Les determinacions que atenen l’objectiu segon enunciat al pacte anterior són 
pròpies d’un conveni sobre gestió urbanística i atès que, quant al sistema de gestió 
urbanística del polígon d’actuació urbanística, es considera adient introduir a 
l’aprovació provisional, una determinació amb la regulació següent: 
Aquesta modificació puntual del PGO determina que el sistema d’actuació del Polígon 
delimitat per a la seva gestió sigui el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
No obstant l’anterior, el sistema d’actuació s’entendrà automàticament substituït pel 
sistema d’expropiació de mutu acord (24 LEF) en el cas que s’arribi a un acord 
unànime de tots i cadascun dels propietaris del Polígon, en el sentit que cadascun 
d’ells manifesti que considera compensades les afectacions com a sistemes 
urbanístics dels sòls de la seva propietat amb l’aprofitament que el planejament 
general li assigna. 
En l’anterior supòsit, el pagament del justi preu i del premi d’afecció a cadascun dels 
propietaris consistirà en l’aprofitament urbanístic adjudicat a cadascun d’ells. 
Els convenis que recullin els acords exposats anteriorment seran elevats a actes 
d’expropiació , d’ocupació i de pagament de just preu i del premi d’afecció. 
Comporten: 
U. Si el sistema d’actuació és el de reparcel·lació, la conformitat amb rebre com a 
compensació per les cessions que s’efectua la que es contempla al pacte sisè. 
Dos. Si el sistema d’actuació és el d’expropiació, també un conveni sobre fixació del 
preu just expropiatori i, per tant, aquest pacte és substitutiu de la resolució de la peça 
separada d’apreuament dins del procediment d’expropiació forçosa. 
Ostenten la qualificació jurídica d’estipulacions de conveni urbanístic de gestió les dels 
pactes quart a vuitè. 
Ostenten la qualificació jurídica d’estipulacions comuns als convenis urbanístics de 
planejament i de gestió els pactes primer, segon i novè. 
En tant que conveni urbanístic, li són d’aplicació els articles 22.2.c i 70.ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 6.3, 11.1 i 47 del Reial 
Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, 
7.3, 10.4 i la disposició transitòria dotzena, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 25, 26 i 27.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
En tant que conveni sobre apreuament expropiatori, li és d’aplicació l’article 24 de la 
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. 
En tant que finalització convencional substitutiva de la resolució, li és d’aplicació 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El conveni es troba exclòs de l’aplicació de la legislació sobre contractes del sector 
públic, conforme a l’article 4.1.d del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès que el planejament que ha de ser executat no es troba encara vigent, l’eficàcia 
del conveni queda condicionada a les circumstàncies següents: 
Primera. A la vigència de l’ordenació que s’ha de gestionar. 
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Segona. A què el sistema d’actuació urbanística del polígon passi al ser el 
d’expropiació a l’aprovació definitiva de la modificació del planejament urbanístic 
general. 
Tercera. A què l’ordenació no alteri en la seva versió aprovada definitivament el règim 
urbanístic que afecta la finca. 
Les qüestions que se suscitin per aquest conveni seran conegudes pels òrgans 
jurisdiccionals competents de l’ordre contenciós administratiu. 
La concertació del conveni s’ha aprovat per decret, a títol de proposta de resolució i 
per tal de permetre la seva formalització. L’aprovació municipal l’efectuarà el ple 
posteriorment a la signatura i la proposta quedarà elevada a resolució. 
Tercer Conformitat de la Propietat amb l’ordenació 
La Propietat es declara conforme amb l’ordenació urbanística establerta per al polígon 
de la plaça de la vila indicada al pacte primer, i amb què el sistema d’actuació 
urbanística del polígon passi a ser a les aprovacions provisional i definitiva el 
d’expropiació. 
Quart. Finca afectada pel conveni 
La finques afectades pel conveni són (propietat horitzontal) 
.  La número  6926 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 207 
. La número  6927 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 210. 
. La número  6928 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 213. 
. La número  6929 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 216. 
. La número  6930 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 219. 
Aquesta finques es correspon amb la parcel·la cadastral 6429811DG0262N0001DU 
La Propietat ostenta la condició de titular registral del dret de ple domini sobre aquesta 
finca. 
Segons el Registre de la Propietat, no consta l’existència de titulars de dret reals o de 
crèdit inscrits ni d’embargaments.  
La Propietat declara que no existeix cap tercer que sigui titular de drets que puguin 
resultat afectats per l’expropiació. 
Cinquè. Part de la finca que adquirirà l’Ajuntament 
La finca descrita al pacte tercer es troba afectada parcialment com a sistema per la 
modificació de planejament citada al pacte primer, amb les circumstàncies següents: 
Primera. Qualificació urbanística: Places i jardins públics (clau V). 
Segona. Dret que cal adquirir per l’Ajuntament: ple domini. 
Tercera. Descripció de la finca que se segregarà de la citada al pacte quart i 
s’adquirirà per l’Ajuntament: 
 “Urbana. Sistema urbanístic de  Places i jardins públics (clau V) situat al polígon 
d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant Fruitós de Bages, de superfície 
total de cessió de 128,69 metres quadrats. Limita, entrant des del passatge Sant Benet 
a través de la parcel·la de referència cadastral 6429822DG0262N0001HU:  al fons 
amb la parcel.la de referència cadastral 6429810DG0262N0001RU; a l’esquerra amb 
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la parcel.la de referència cadastral 6429824DG0262N0001AU; i a la dreta amb la 
parcel.la de referència cadastral 6429811DG0262N0001DU. 
Aquesta part que ha de ser adquirida per l’Ajuntament s’expressa gràficament a 
l’annex 2. 
Amb aquest pacte la propietat es mostra conforme amb la seva transmissió a favor de 
l’Ajuntament i, si el sistema d’actuació fos el d’expropiació, amb la relació de béns i 
drets afectats. 
Sisè. Fixació de la compensació a favor de la propietat 
Les parts es declaren conformes en què la compensació que rep la propietat per les 
cessions sigui l’assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les obres d’urbanització que 
serien a càrrec de la Propietat si es mantingués com a sistema d’actuació urbanística 
el de reparcel·lació i no es pactés aquest conveni. 
La compensació s’instrumentarà a la reparcel·lació o serà el preu just expropiatori. 
Setè. Deures de la Propietat 
La Propietat té com a únic deure urbanístic de gestió cedir els terrenys indicats al 
pacte cinquè, ja siguin a la reparcel·lació, ja siguin per expropiació. 
Vuitè. Execució de l’expropiació 
Aquesta clàusula es preveu per al cas que el sistema d’actuació sigui el d’expropiació. 
En el termini d’un mes des que vigeixi l’ordenació del sector i sempre que es 
compleixin les condicions indicades al pacte segon, s’aixecaran les actes de pagament 
i d’ocupació, les quals serviran com a títol per a la inscripció al Registre de la Propietat 
de la transmissió del dret de ple domini. 
 
A l’acta de pagament, es farà constar que aquest consisteix en allò que es fixa al pacte 
sisè, sense que la Propietat gaudeix del dret a percebre qualsevol altre bé o dret. 
Novè. Forma 
El conveni l’estenc en document públic administratiu, en triplicat exemplar, a un sol 
efecte, integrat per 13 pàgines, numerades de la 1 fins a la 13 i amb l´índex següent: 
- Cos principal del conveni: pàgines 1 a 6 
- Annex 1. Acord del decret que aprova la concertació d’aquest conveni. Pàgines  7 a 
12. 
- Annex 2. Plànol on s’expressen gràficament els béns afectats per l’expropiació: 
pàgina 13 
Conformes, atorguen 
LA PROPIETAT      L’AJUNTAMENT 
Dono fe 
EL SECRETARI 
 
 
 
ANNEX 1 
. ACORD DEL DECRET QUE APROVA LA CONCERTACIÓ DEL CONVENI 
 
( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal ) 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

41 
 

 
 
Annex 2. plànol on s’expressen gràficament els béns afectats per l’expropiació: 
 
( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal ) 
 
 
 
ANNEX B 
CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT I D’EXECUCIÓ sobre una finca 
delimitada dins del polígon d’actuació urbanística en sol urbà no consolidat de 
la plaça de la Vila 

 
JOSEP GONZÁLEZ I BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 
CERTIFICO 
Que, a la Casa Consistorial, el dia 28 de novembre de 2013  
COMPAREIXEN 
D’una altra part, el senyor Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde de Sant Fruitós de 
Bages, les circumstàncies personals del qual em consten per notorietat. 
D’una altra part, Rosa Maria CastroXXX, amb DNI 39323378W  major d’edat, de 
nacionalitat espanyola, veïnalitat civil catalana,  soltera, de règim econòmic 
matrimonial català supletori en absència de capitulacions matrimonials, i de qui no 
consta l’existència d’incapacitacions ni limitacions a la capacitat. 
ACTUEN 
El primer, en representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la qual ostenta 
per ministeri de llei, en raó a l’atribució de l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, segons la redacció de la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures de modernització del govern local, i per a l’execució del 
Decret del dia 27 de novembre de 2013, de la qual s’uneix certificat a aquest conveni 
com a annex 1. A aquesta part, a la resta del conveni, se l’anomena l”Ajuntament”. 
El segon, en nom propi. A aquesta part se l’anomena a la resta del conveni la 
“Propietat” 
La Sra. Rosa Maria CastroXXX fa aquesta declaració en la seva condició d’hereva que 
encara no ha acceptat l’herència del titular registral, Sr. Luís Castro CobosXXX, per al 
cas que adquireixi per successió la propietat. Si aquesta adquisició no es produís 
s’entendrà que presta el consentiment com a ciutadana i com a titular de qualsevol 
dret patrimonial que pugui ostentar. 
PACTEN 
Primer. Objectius del conveni 
El conveni respon a dos objectius. 
 
Primer. Expressa la conformitat de la Propietat amb l’ordenació atribuïda al polígon 
d’actuació urbanística de la plaça de Vila, instrumentada en la modificació puntual del 
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Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, aprovat inicialment pel ple 
municipal el dia 10 de juliol de 2013.  
Segona. S’adreça a facilitar el compliment de la seva gestió urbanística integrada, 
quant a la finca que se cita al pacte tercer.  
Segon. Règim jurídic 
El conveni presenta la naturalesa jurídica següent: 
Primer. Les determinacions que atenen l’objectiu primer enunciat al pacte anterior són 
pròpies d’un conveni sobre planejament urbanístic. 
Segon. Les determinacions que atenen l’objectiu segon enunciat al pacte anterior són 
pròpies d’un conveni sobre gestió urbanística i atès que, quant al sistema de gestió 
urbanística del polígon d’actuació urbanística, es considera adient introduir a 
l’aprovació provisional, una determinació amb la regulació següent: 
Aquesta modificació puntual del PGO determina que el sistema d’actuació del Polígon 
delimitat per a la seva gestió sigui el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
No obstant l’anterior, el sistema d’actuació s’entendrà automàticament substituït pel 
sistema d’expropiació de mutu acord (24 LEF) en el cas que s’arribi a un acord 
unànime de tots i cadascun dels propietaris del Polígon, en el sentit que cadascun 
d’ells manifesti que considera compensades les afectacions com a sistemes 
urbanístics dels sòls de la seva propietat amb l’aprofitament que el planejament 
general li assigna. 
En l’anterior supòsit, el pagament del justi preu i del premi d’afecció a cadascun dels 
propietaris consistirà en l’aprofitament urbanístic adjudicat a cadascun d’ells. 
Comporten: 
U. Si el sistema d’actuació és el de reparcel·lació, la conformitat amb rebre com a 
compensació per les cessions que s’efectua la que es contempla al pacte sisè. 
Dos. Si el sistema d’actuació és el d’expropiació, també un conveni sobre fixació del 
preu just expropiatori i, per tant, aquest pacte és substitutiu de la resolució de la peça 
separada d’apreuament dins del procediment d’expropiació forçosa. 
Ostenta la qualificació jurídica d’estipulació de conveni urbanístic de planejament el 
pacte tercer 
Ostenten la qualificació jurídica d’estipulacions de conveni urbanístic de gestió les dels 
pactes quart a vuitè. 
Ostenten la qualificació jurídica d’estipulacions comuns als convenis urbanístics de 
planejament i de gestió els pactes primer, segon i novè. 
En tant que conveni urbanístic, li són d’aplicació els articles 22.2.c i 70.ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 6.3, 11.1 i 47 del Reial 
Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, 
7.3, 10.4 i la disposició transitòria dotzena, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 25, 26 i 27.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
En tant que conveni sobre apreuament expropiatori, li és d’aplicació l’article 24 de la 
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. 
En tant que finalització convencional substitutiva de la resolució, li és d’aplicació 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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El conveni es troba exclòs de l’aplicació de la legislació sobre contractes del sector 
públic, conforme a l’article 4.1.d del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès que el planejament que ha de ser executat no es troba encara vigent, l’eficàcia 
del conveni queda condicionada a les circumstàncies següents: 
Primera. A la vigència de l’ordenació que s’ha de gestionar. 
Segona. A què el sistema d’actuació urbanística del polígon passi al ser el 
d’expropiació a l’aprovació definitiva de la modificació del planejament urbanístic 
general. 
Tercera. A què l’ordenació no alteri en la seva versió aprovada definitivament el règim 
urbanístic que afecta la finca. 
Les qüestions que se suscitin per aquest conveni seran conegudes pels òrgans 
jurisdiccionals competents de l’ordre contenciós administratiu. 
La concertació del conveni s’ha aprovat per decret, a títol de proposta de resolució i 
per tal de permetre la seva formalització. L’aprovació municipal l’efectuarà el ple 
posteriorment a la signatura i la proposta quedarà elevada a resolució. 
 
 
Tercer Conformitat de la Propietat amb l’ordenació 
La Propietat es declara conforme amb l’ordenació urbanística establerta per al polígon 
de la plaça de la vila indicada al pacte primer, i amb què el sistema d’actuació 
urbanística del polígon passi a ser a les aprovacions provisional i definitiva el 
d’expropiació. 
Quart. Finca afectada pel conveni 
La finques afectades pel conveni són (propietat horitzontal). 
.  La número  6926 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 207 
. La número  6927 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 210. 
. La número  6928 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 213. 
. La número  6929 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 216. 
. La número  6930 de les inscrites al districte hipotecari número 4 de Manresa, segons 
resulta del volum 2987, llibre 182 de Sant Fruitós de Bages, foli 219. 
Aquesta finques es correspon amb la parcel·la cadastral 6429811DG0262N0001DU 
La Propietat ostenta la condició de titular registral del dret de ple domini sobre aquesta 
finca. 
Segons el Registre de la Propietat, no consta l’existència de titulars de dret reals o de 
crèdit inscrits ni d’embargaments.  
La Propietat declara que no existeix cap tercer que sigui titular de drets que puguin 
resultat afectats per l’expropiació. 
Cinquè. Part de la finca que adquirirà l’Ajuntament 
La finca descrita al pacte tercer es troba afectada parcialment com a sistema per la 
modificació de planejament citada al pacte primer, amb les circumstàncies següents: 
Primera. Qualificació urbanística: Places i jardins públics (clau V). 
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Segona. Dret que cal adquirir per l’Ajuntament: ple domini. 
Tercera. Descripció de la finca que se segregarà de la citada al pacte quart i 
s’adquirirà per l’Ajuntament: 
“Urbana. Sistema urbanístic de  Places i jardins públics (clau V) situat al polígon 
d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant Fruitós de Bages, de superfície 
total de cessió de 128,69 metres quadrats. Limita, entrant des del passatge Sant Benet 
a través de la parcel·la de referència cadastral 6429822DG0262N0001HU:  al fons 
amb la parcel.la de referència cadastral 6429810DG0262N0001RU; a l’esquerra amb 
la parcel.la de referència cadastral 6429824DG0262N0001AU; i a la dreta amb la 
parcel.la de referència cadastral 6429811DG0262N0001DU. 
Aquesta part que ha de ser adquirida per l’Ajuntament s’expressa gràficament a 
l’annex 2. 
Amb aquest pacte la propietat es mostra conforme amb la seva transmissió a favor de 
l’Ajuntament i, si el sistema d’actuació fos el d’expropiació, amb la relació de béns i 
drets afectats. 
Sisè. Fixació de la compensació a favor de la propietat 
Les parts es declaren conformes en què la compensació que rep la propietat per les 
cessions sigui l’assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les obres d’urbanització que 
serien a càrrec de la Propietat si es mantingués com a sistema d’actuació urbanística 
el de reparcel·lació i no es pactés aquest conveni. 
La compensació s’instrumentarà a la reparcel·lació o serà el preu just expropiatori. 
El projecte d’urbanització comprendrà com a obres a càrrec de l’Ajuntament: 

a) Construcció d’una porta d’accés des del jardí privat a la zona verda pública. 
b) Condicionament de la mitgera lateral que serveix de tanca a la finca de la 

propietat. 
c) Enderroc del cobert que ocupa la major part de la zona qualificada com a jardí 

privat. 
Setè. Deures de la Propietat 
La Propietat té com a únic deure urbanístic de gestió cedir els terrenys indicats al 
pacte cinquè, ja siguin a la reparcel·lació, ja siguin per expropiació. 
Vuitè. Execució de l’expropiació 
Aquesta clàusula es preveu per al cas que el sistema d’actuació sigui el d’expropiació. 
 
En el termini d’un mes des que vigeixi l’ordenació del sector i sempre que es 
compleixin les condicions indicades al pacte segon, s’aixecaran les actes de pagament 
i d’ocupació, les quals serviran com a títol per a la inscripció al Registre de la Propietat 
de la transmissió del dret de ple domini. 
A l’acta de pagament, es farà constar que aquest consisteix en allò que es fixa al pacte 
sisè, sense que la Propietat gaudeix del dret a percebre qualsevol altre bé o dret. 
Novè. Forma 
El conveni l’estenc en document públic administratiu, en triplicat exemplar, a un sol 
efecte, integrat per tretze pàgines, numerades de la u fins a la tretze i amb l´índex 
següent: 
- Cos principal del conveni: pàgines 1 a 6 
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- Annex 1. Acord del decret que aprova la concertació d’aquest conveni. Pàgines  7 a 
12. 
- Annex 2. Plànol on s’expressen gràficament els béns afectats per l’expropiació: 
pàgina 13. 
Conformes, atorguen 
LA PROPIETAT      L’AJUNTAMENT 
Dono fe 
EL SECRETARI 
 
 
ANNEX 1 
ACORD DEL DECRET QUE APROVA LA CONCERTACIÓ DEL CONVENI 
 
( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. ) 
 
 
Annex 2. Plànol on s’expressen gràficament els béns afectats per l’expropiació: 
 
( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. ) 
 
 

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 
 

 
12. Aprovació inicial Modificació puntual de sistemes d’espais lliures i 

d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
El Ple municipal en sessió de data 8 de maig de 2013, va atorgar l’aprovació a l’Avanç 
de Modificació puntual de sistemes d’espais lliures i d’equipaments del PGOU a 
Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
L’esmentat Avanç fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al BOP 
de data 3 de juny de 2013, diari Regió-7 de data 24 de maig de 2013, taulers d’anuncis 
i web municipal a fi que els particulars, associacions i corporacions formulessin 
suggeriments, alternatives o al·legacions que consideressin oportunes així com 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

46 
 

sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i 
sol·licitar del document de referència sobre avaluació ambiental. 
 
Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat les següents al·legacions: 
 

1. Eduard Debant i Garcia, en nom i representació de la societat mercantil 
HOSTAL PINEDA BAGES SA (RE 2723 de 02.07.13) 

2. Mercè Casals Martínez, com a portaveu del grup municipal CIU (RE 2735 de 
02.07.13) 

3. Jordi Bosch EspinetXXX  i Francesca Serramalera  SánchezXXX (RE 2747 de 
03.07.13). 

4. Vicenç Llorens Concustell, en nom i representació de l’Associació de Veïns 
Pineda de Bages (RE 2751 de 03.07.13) 

 
Atès que l’objectiu de la modificació puntual del PGOU és tal com diu la memòria, 
possibilitar per una banda, ampliar l’oferta de serveis públics dins la urbanització de 
Pineda de Bages, i per l’altra ampliar l’àmbit existent d’àrea esportiva, tot incrementant 
la dotació global d’espais lliures al municipi. 
 
Atesos els informes del secretari i arquitecte municipals de data 28 de novembre de 
2013. 
 
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme;  23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl,  atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar totes les al·legacions formulades per motius de legalitat, en base 
als informes de l’arquitecte i secretari municipals que consten en l’expedient i que 
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s’incorporen com a motivació seva, sens perjudici que per motius d’oportunitat i dins 
de la discrecionalitat atribuïda al planificador urbanístic, s’acull la introducció de les 
modificacions següents: 
 
U. El règim d’usos passarà a ser el següent: 
 
Usos admesos: educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, sociocultural, recreatiu i públic-
administratiu al servei del barri. Es limita l’ús recreatiu a bars i restaurants. Es 
prohibeix l’ús religiós.  
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació puntual de sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
Tercer. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a 
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la 
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients. 
 
Quart. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Cinquè. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segons el 
model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de subministrament del serveis 
urbans. 
 
Sisè. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 1/2010, 
de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys, en 
l’àmbit de Pineda de Bages afectat per la modificació. 
 
Setè. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació. 
 
Vuitè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
ANNEX 1. INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL 

 
De 26 de novembre de 2013, sobre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de l’avanç de modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments 
del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
Expedient: 6112,07,001/13 
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INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓ APROVADA 
 
En data 8 de maig de 2013, el Ple de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar l’avanç 
de modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de 
Bages i a Torroella de Baix. L’acord es va publicar al BOPB de data de 3 de juny 2013, indicant 
l’exposició al públic pel termini d’un mes. L’edicte es va exposar als taulers municipals de la 
casa de la Vila, de Pineda de Bages i de Torroella de Baix i es va publicar a la premsa local 
(diari regió 7 del dia 24 de maig de 2013) i a la pàgina web municipal (www.santfruitos.cat).  
 
L’acord d’aprovació de l’avanç preveu sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, 
informe previ al Servei territorial d’urbanisme de la Catalunya central i informes sectorials en 
matèria de paisatge, carreteres, mobilitat i d’avaluació ambiental. Així com l’informe de la 
companyia d’Aigües de Manresa per avaluar l’abastament i el sanejament disponible.   
 
Pel que fa als informes de les administracions amb competències concurrents, s’ha rebut 
resposta del Servei territorial de la Catalunya central en relació als informes de paisatge i de 
l’avaluació ambiental. 
 
En el període el període d’informació pública s’han presentat quatre al·legacions, formulades 
per: Eduard Debant Garcia, Mercè Casals Martínez, Jordi Bosch EspinetXXX i Francesca 
Serramalera SanchezXXX i, finalment, Vicenç Llorens Concustell.       
 
 
INFORMES D’ADMINISTRACIONS AMB COMPETENCIES CONCURRENTS 
 
Els Serveis territorials de la Catalunya central del Departament de Territori i Sostenibilitat han 
tramès a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages la notificació respecte la inecessarietat 
d’emetre informe d’impacte d’integració paisatgística (17 de juliol 2013) i la resolució de No-
subjecció a l’avaluació ambiental (7 d’agost de 2013).   
 
  
AL·LEGACIONS PRESENTADES 
 
El present informe s’ha estructurat com un únic cós de quatre apartats: 
 

1. Eduard Debant Garcia, que conté sis al.legacions, de la  1.1. a 1.6. 
2. Mercè Casals Martínez, que conté tres al.legacions, de la 2.1. a 2.3. 
3. Jordi Bosch EspinetXXX i Francesca Serramalera SánchezXXX, que conté quatre 

al.legacions, de la 3.1. a 3.4. 
4. Vicens Llorens Concustell, que conté nou al.legacions, de la 4.1. a 4.9. 

 
que es corresponen amb els escrits d’al·legacions presentats en el període d’exposició al públic 
i que consten en l’expedient.  
 
Donada l’extensió dels escrits, no es reprodueixen de forma integra. S’ha procedit a extreure 
els continguts fonamentals com a subapartats per establir les semblances i relacions que 
existeixen entre ells.    
 
 
AL·LEGACIÓ 1. Eduard Debant i Garcia. 
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Data i registre entrada 27.06.2013 núm. 2723 i 2.07.2013 núm. 2723 
 
Continguts de l’al·legació. 
 
Es manifesta en nom i representació de la mercantil Hostal de Pineda, SA. i considera que: 
 
1.1. L’actuació a l’Hostal de Pineda és una actuació urbanística aïllada (Al·legació relacionada 
amb la 1.2., 1.6. i 4.6.).  
 
1.2. La proposta s’hauria d’encaixar en una revisió del planejament general (Al·legació 
relacionada amb la 1.1. i 1.6.).  
 
1.3. Està poc justificat el trasllat de l’àrea esportiva de l’Hostal de Pineda per la baixa qualitat 
dels sòls a Torroella de Baix (Al·legació relacionada amb la 1.4., 2.3. i 4.1.). 
 
1.4. La manca de justificació d’anàlisi previ d’alternatives (Al·legació relacionada amb la 1.3., 
2.3., i 4.1.). 
 
1.5. La qualificació d’equipament polivalent és obsoleta per configurar un equipament de 
tipologia sanitari – assistencial. 
 
1.6. Ni s’accepta la delimitació d’un Pla de millora ni els terminis de la gestió urbanística 
(Al·legació relacionada amb la 1.1. i 1.2.).  
 
AL·LEGACIÓ 2. Mercè Casals Martínez. 
 
Data i registre d’entrada 2.07.2013 núm. 2735. 
 
Continguts de l’al·legació. 
 
Es manifesta portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) i considera que s’ha de: 
2.1. Incrementar el percentatge de cessió d’espai de titularitat municipal. 
 
2.2. Obtenir el compromís de la propietat de construir un equipament social al servei dels veïns 
de Pineda.     
 
2.3. Fer un estudi global de necessitats dels equipaments esportius (Al·legació relacionada 
amb la 1.3.). 
 
AL·LEGACIÓ 3. Jordi Bosch EspinetXXX i Francesca Serramalera Sánchez XXX 
 
Data i registre d’entrada 3.07.2013 núm. 2747. 
 
Continguts de l’al·legació  
 
Consideren que:  
 
3.1. La proposta s’ha d’integrar en un únic àmbit discontinu als efectes de gestió i execució 
(Al·legació relacionada amb la 4.2.).  
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3.2. És inadequada la pluralitat d’usos que introdueix la qualificació d’equipament polivalent i 
s’han d’ajustar a l’esportiu i al sanitari – assistencial (Al·legació relacionada amb la 4.7.).   
 
3.3. Manca definició detallada de la viabilitat de l’actuació a l’Hostal de Pineda.      
 
3.4. S’exclouen de forma improcedent les finques municipals de l’àmbit d’actuació urbanística 
(Al·legació relacionada amb la 1.1., 1.2., 3.1. i 4.2.).  
 
AL·LEGACIÓ 4. Vicenç Llorens Concustell.  
 
Data i registre d’entrada 3.07.2013 núm. 2751. 
 
Continguts de l’al·legació. 
 
Es manifesta president, en nom i representació, de l’Associació de veïns i de veïnes de Pineda 
de Bages i considera que:  
 
4.1. Hi ha pèrdua de superfície i de funcionalitat de l’àrea esportiva per que els terrenys de 
Torroella de Baix no són aptes (Al·legació relacionada amb la 1.3.).  
 
4.2. S’ha de classificar com a sòl urbà l’àmbit de Torroella (Al·legació relacionada amb la 1.3. i 
3.1.).  
 
4.3. La proposta revaloritza la finca privada i l’interès privat. 
 
4.4. Es redueix la superfície de sòl d’equipament polivalent públic. 
 
4.5. S’exclouen finques municipals de l’àmbit d’actuació urbanística (Al·legació relacionada 
amb la 1.1., 1.2., 3.1. i 4.2.). 
 
4.6. La proposta de l’Hostal de Pineda és un dotació aïllada (Al·legació relacionada amb la 
1.1.). 
 
4.7. Excloure l’ús religiós, recreatiu i públic administratiu (Al·legació relacionada amb la 3.2.).  
 
4.8. S’ha de canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació en modalitat de cooperació. 
 
4.9. Necessitat d’avaluació ambiental. 
 
 
ESTRUCTURA DE L’INFORME TÈCNIC  
 
En els següents subapartats es formulen les consideracions per proposar estimar o desestimar 
l’al·legació que l’encapçala i les que estan relacionades entre parèntesis.  
    
 
AL·LEGACIÓ 1.1. L’ACTUACIÓ DE L’HOSTAL DE PINEDA ÉS UNA ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA AÏLLADA (Al·legació relacionada amb la 1.2. i 1.6).  
 
Els apartats A i B de l’avanç exposen com l’Hostal de Pineda ha arribat a l’actual situació 
d’abandonament i d’obsolescència i com el planejament vigent  dificulta millorar la qualitat 
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urbana del lloc. Per resoldre aquesta problemàtica, els apartats C i D, justifiquen i proposen la 
transformació i reordenació general de l’àmbit.      
 
Concretament, la proposta gira al voltant de reordenar de forma integral l’Hostal de Pineda per 
revitalitzar el teixit urbà i restablir la qualitat de l’entorn al proposar nous usos que 
reconverteixin el vigent. A l’àmbit s’ha de determinar la intensitat de cadascun dels usos i 
avaluar els requeriments d’urbanització i de nous abastaments dels serveis urbans (art. 70 
TRLU).          
 
Aquests objectius sotmeten l’actual sòl urbà consolidat a actuacions de transformació 
urbanística que estan subjectes a un pla de millora per la seva transformació (art.31 TRLU).   
 
Es considera que els objectius previstos en aquesta actuació són els de transformació i millora 
urbana en sòl urbà no consolidat.   
 
Es proposa desestimar que l’actuació a l’Hostal de Pineda sigui considerada com una actuació 
urbanística aïllada.   
 
 
 
AL·LEGACIÓ 1.2. LA PROPOSTA S’HAURIA D’ENCAIXAR EN UNA REVISIÓ DEL 
PLANEJAMENT GENERAL (Al·legació relacionada amb la 1.1. i 1.6).  
 
El pla d’ordenació del municipi és l’instrument d’ordenació que des d’un estructura general 
defineix el model d’implantació al territori. Les normes del model, amb vigència indefinida, 
determinen la procedència i circumstàncies de la seva revisió (art. 4. PGOU i art.57 TRLU). 
 
Efectivament, els objectius de l’avanç no estan continguts en el planejament general vigent. No 
obstant, en coherència amb el marc urbanístic vigent, la rellevància de la proposta d’avanç s’ha 
d’encaixar en una  modificació puntual del planejament (art.96 TRLU). 
 
En aquest sentit, és possible modificar qualsevol de les determinacions del planejament vigent 
en les condicions que estableixi el marc legal urbanístic (art. 5 PGOU).  
 
A tal efecte, les particularitats de modificar els sistemes urbanístics d’espais lliures, zones 
verdes o equipaments esportius resten subjectes al procediment legalment previst i que es 
recull  a la proposta (art 98 TRLU).  
 
A l’Hostal de Pineda, i per assolir la reordenació general de l’àmbit, es proposa delimitar un pla 
de millora urbana que no està contingut en el planejament general vigent i, per tant, es 
requereix la seva  modificació, de forma prèvia o simultània (art.70 TRLU). 
 
A Torroella de Baix, la modificació per ampliar l’àrea esportiva és una millora i ajust de 
l’estructura urbanística actual.  
 
Es considera que els objectius de l’avanç s’emmarquen en el procediment d’una modificació 
puntual del planejament. En cap cas, la proposta ni altera la seva estructura general ni 
transforma el model d’implantació en el territori.    
 
En qualsevol cas, de forma independentment, es pot valorar la revisió del planejament general, 
entre d’altres, pel llarg període de vigència (art. 116 i 117 RP).  
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Es proposa desestimar que l’avanç de modificació puntual s’hagi d’encaixar en la revisió del 
planejament general vigent.       
 
 
AL·LEGACIÓ 1.3. ESTÀ POC JUSTIFICAT EL TRASLLAT DE L’ÀREA ESPORTIVA DE 
L’HOSTAL DE PINEDA PER LA BAIXA QUALITAT DELS SÒLS DESTINATS A 
TORROELLA (Al·legació relacionada amb la 1.4 i 2.3). 
 
El document preliminar descriu com l’Hostal de Pineda, és una illa delimitada per la carretera 
BV-4501 (Santpedor - Manresa), els carrers Joaquim Blume, Parador i dels Esports. Un espai 
físic limitat. On les normes del pla només admeten destinar el 40 % del sòl a instal·lacions o 
construccions esportives. La resta s’ha d’ordenar com a espais lliures enjardinats i per la 
mobilitat que requereixi la instal·lació (art. 67 PGOU).  
 
Les limitacions físiques i urbanístiques de l’Hostal de Pineda no possibiliten un 
desenvolupament sostenible de les instal·lacions. En principi, la viabilitat hauria de girar al 
voltant de concentrar diversos usos esportius. S’ha verificat que hi han dificultats per emplaçar 
la majoria dels camps bàsics esportius i/o poliesportius definits al Programa bàsic de mòduls 
del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així, l’avanç proposa concentrar una gran àrea esportiva a Torroella. Aquest objectiu, a més a 
més de garantir el manteniment quantitatiu de la superfície destinada a aquest ús, la 
incrementa i la millora funcionalment. La major concentració esportiva genera una àrea més 
polivalent. La sostenibilitat econòmica de les instal·lacions i l’impacte de la mobilitat generada, 
també, hauria de ser més avantatjós.  
 
En una comparativa quantitativa, la superfície de sòl de l’Hostal de Pineda 10.691 m2 s’agrega 
als 12.991 m2 actuals de Torroella formalitzant un sistema d’àrea esportiva de 23.966 m2, 
quantitat superior a la suma d’ambdós.    
 
En una comparativa funcional i qualitativa, la realitat física dels espais lliures esportius de 
Torroella permet més alternatives d’ordenació. A més a més, aquestes instal·lacions podran 
interactuar de directament amb el sistema de les zones verdes (clau P) i amb els diferents 
itineraris rurals i paisatgístics dels plans agraris de Torroella de Dalt i d’Olzinelles que voregen 
l’àmbit. 
 
Finalment, aquesta localització facilita possibles futures ampliacions, en coherència amb el que 
preveu el Pla director urbanístic del Pla de Bages, el qual potencia el municipi ubicant un gran 
equipament esportiu municipal d’abast comarcal en aquesta singular zona de Torroella (PDU).     
 
Es considera que l’àrea esportiva de Torroella és òptima. Per una banda, incrementa l’actual 
reserva de sòl i possibilita la combinació  de diverses instal·lacions reglamentàries de major 
dimensió. I per altra banda, concentra sòls que permeten una millor planificació i gestió 
econòmica, alhora que afavoreix una mobilitat menys impactant i més sostenible. 
 
Es proposa desestimar que la proposta de l’avanç no justifiqui el trasllat de l’àrea esportiva i ho 
faci a un àmbit de menys qualitat funcional. 
   
 
AL·LEGACIÓ 1.4. LA MANCA DE JUSTIFICACIÓ D’ANÀLISI PREVI D’ALTERNATIVES.  
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L’avanç expressa de forma escrita, a l’apartat B, i de forma gràfica als plànols de la sèrie A, les 
grans reserves de sòl del municipi per sistemes d’espais lliures i/o esportius (Plànol A.2, 
Sistemes d’espais lliures i d’equipaments del municipi). 
Les sis àrees següents es plantegen com a alternatives per traslladar el sòl qualificat de 
l’Hostal de Pineda.   
 
Àrea del consorci de la l‘Agulla. 
Àrea de l’entorn del camí ral. 
Àrea de l’entorn de l’avd. Lluís Companys. 
Àrea de l’entorn de Sant Benet de Bages. 
Àrea de l’entorn del Pla especial 4 (PE4).    
Àrea de l’ampliació de l’àmbit del Pla especial 3 a Torroella de Baix.   
 
Primera àrea. El Consorci urbanístic de l’Agulla i els seus objectius.  
 
La constitució del consorci urbanístic de l’Agulla, entre d’altres objectius, té per objecte 
localitzar sistemes d’espais lliures i equipaments per a noves activitats i serveis públics. La 
signatura del conveni interadministratiu el dia 21 d’abril de 2006, va significar l’autorització de la 
constitució i, en el marc de col·laboració, la cessió  d’una finca de 190.676 m2 de sòl destinada 
a ampliar equipaments existents i l’espai lliure del Parc de l’Agulla. 
 
Pineda de Bages, des de Sant Iscle de Bages i pel parc patrimonial de la Sèquia, té accés al 
Parc de l’Agulla. Aquesta proximitat ha millorat la dotació d’espais lliures, oci i esbarjo de la 
urbanització. No obstant, el consorci està en una fase molt embrionària i en l’actualitat és 
complex iniciar algun tipus de gestió urbanística.                  
 
Segona àrea. L’entorn del camí ral. 
 
Al polígon Riu d’Or, proper a la Rosaleda, hi ha una reserva de zona verda pública que 
s’estructura des de l’antic camí ral i que es podria ampliar en coherència amb les previsions i 
objectius del PE 11, Riu d’Or. No obstant, la gestió urbanística d’aquest àmbit és força 
complexa.     
 
Tercera àrea. L’entorn de l’avd. Lluís Companys. 
 
A l’entorn de l’Avd. Lluís Companys i vers els Plans de les Oliveres, es podria ampliar la 
reserva de sòl públic del Parc del turó de Santmartí i dels equipaments del sector nord, 
resultant un conjunt de sòls ben connectats i relacionats amb el nucli urbà de la població. No 
obstant, no hi ha una figura de planejament que emmarqui aquests objectius en aquest entorn.    
 
Quarta àrea. L’entorn de Sant Benet de Bages. 
 
La rehabilitació del monestir i del seu entorn ha facilitat l’ús d’oci, de lleure i d’esbarjo en aquest 
indret tant emblemàtic. En aquest àmbit es disposa de zona verda pública. No obstant, el 
sistema està allunyat de qualsevol nucli habitat, els accessos són restringits i està delimitat per 
camins perimetrals que dificulten possibles ampliacions.         
 
 
Cinquena àrea. L’entorn del Pla especial 4 (PE 4). 
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El planejament general, a l’entorn dels espais públics municipals del Bosquet, del camp de 
futbol i de la piscina, planteja l’adquisició d’important àrea d’espais lliures. És el pla especial 4 
(PE 4), un àmbit de lleure per gaudir de l’entorn natural. S’estableix que, a priori, és una àrea 
poc adequada per l’ocupació o l’especialització esportiva.   
 
Sisena àrea. L’ampliació de l’àmbit del PE 13 a Torroella de Baix. 
 
El planejament vigent configura, a l’actual camp de futbol, un àmbit de sòl destinat,  
específicament, a àrea esportiva (PE 13). Aquesta reserva es pot ampliar de forma imminent 
amb sòl de titularitat municipal. L’encaix d’aquesta àrea amb els planejaments territorials 
supramunicipals és la més coherent (PDU i PTCC).      
 
En definitiva, des de l’anàlisi bàsic d’aquestes sis alternatives, se’n deriva que l’àrea més 
avantatjosa és la de Torroella.  
 
D’altra banda, l’avanç també ofereix alternatives de desenvolupament de la proposta 
seleccionada, especialment a l’àmbit de l’Hostal de Pineda.   
 
A l’Hostal de Pineda, a més de l’ús esportiu, s’obre el ventall d’usos amb: l’educatiu (modalitat 
Llar d’infants), el sanitari - assistencial, el sociocultural, el religiós, el recreatiu i el públic 
administratiu. Aquests usos, inclòs l’esportiu, es poden ampliar, reduir i/o modificar, durant el 
procés d’informació pública. La intensitat de cadascun dels usos determinarà un model de 
serveis ben diferent. En qualsevol cas, el pla de millora urbana previst formalitzarà i concretarà 
de forma aïllada o combinada els usos que els procediments, finalment, determinin.   
 
A Torroella de Baix, l’ampliació de l’àmbit del PE 13 no permet alternatives significatives. En 
aquesta àrea s’haurà de concretar la tipologia, intensitat i característiques generals de les 
instal·lacions esportives. En una primera consulta al Programa bàsic de mòduls del Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya s’observa que les instal·lacions poden ser 
variables i dependran de la futura programació.  
 
Es considera que, des d’una descripció bàsica, el document preliminar exposa sis alternatives 
de planejament. D’altra banda, la alternativa seleccionada és oberta i possibilita alternatives de 
programació i de desenvolupament dels usos als dos àmbits. 
 
Es proposa desestimar que el document preliminar ni plantegi alternatives de desenvolupament 
ni justifiqui la seleccionada.  
 
 
 
 
AL·LEGACIÓ 1.5. LA QUALIFICACIÓ D’EQUIPAMENT POLIVALENT ÉS OBSOLETA PER 
CONFIGURAR UN EQUIPAMENT DE TIPOLOGIA SANITARI - ASSISTENCIAL.  
 
Tal i com ja s’ha exposat, el document d’avanç és una figura de planejament preliminar. En 
aquesta fase s’ha utilitzat l’estàndard de referència que el planejament municipal conté pel 
sistema d’equipaments polivalents (Clau d’identificació Ep).  
 
La clau Ep, es destina a aquells sòls amb unitats integrades, si s’escau, de diversos 
equipaments en el sòl urbà (art.69 PGOU).  
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Els usos admesos en aquest sistema, inclòs el sanitari - assistencial, es poden combinar amb 
diferents intensitats i amb les condicions que el planejament general  estableix pels nous 
equipaments o substitucions de l’edificació existent. Globalment, es preveu suficient una 
edificabilitat de 0,80 m2 st / m2 sòl, limitar l’ocupació de l’edificació i ajustar l’alçada màxima de 
les edificacions a les de l’entorn (art.77 PGOU).  
 
Aquests paràmetres i d’altres d’aplicació per la regulació dels sistemes d’equipaments al 
municipi, ni han dificultat el desenvolupament ni la gestió ni la viabilitat dels mateixos.  
 
En qualsevol cas, la clau urbanística (Ep) és coherent amb el model d’edificació de baixa 
densitat de Pineda de Bages i del conjunt del municipi de  Sant Fruitós de Bages i no pot 
admetre comparatives amb el model del teixit urbà de Manresa.     
 
En aquest sentit, i respecte la obsolescència d’aquests paràmetres. S’ha verificat que 
l’edificabilitat prevista supera la que ha requerit la majoria dels programes funcionals de 
nombrosos equipaments d’aquestes característiques que s’han construït i gestionat des de la 
iniciativa pública, privada i mixta a la comarca durant els darrers anys.      
 
Es considera que els paràmetres d’ordenació del sistema d’equipament polivalent (clau Ep) 
determinen un model d’implantació des la rehabilitació i la renovació urbana que, a priori, és 
coherent amb el desenvolupament urbanístic de Pineda de Bages.  
 
Es proposa desestimar, per falta de justificació, que la regulació del sistema d’equipaments 
polivalents (clau Ep)  prevista al PGOU sigui obsoleta i que les condicions d’ordenació no siguin 
adients per l’ús genèric sanitari - assistencial. 
 
 
AL·LEGACIÓ 1.6. NI S’ACCEPTA LA DELIMITACIÓ D’UN PLA DE MILLORA NI ELS 
TERMINIS DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA (Al·legació relacionada amb 1.1 i 1.2). 
 
Tal i com s’ha exposat en el cós de l’informe, els objectius de renovació urbanística general de 
l’Hostal de Pineda no estan continguts en el planejament general vigent, i per tant, es requereix 
la seva modificació per delimitar un pla de millora urbana (art.70TRLU).  
 
Assolir els objectius de la reordenació comporta incrementar el sostre edificable, el qual està 
associat a unes obligacions urbanístiques que s’han de materialitzar de forma immediata des 
de l’agenda o programa d’actuació del document. Així, l’avanç estableix un termini concret i 
proporcionat de gestió (art.99 TRLU).    
 
Es considera que, en relació a la magnitud de l’actuació, la proposta d’agenda i terminis és 
correcta i proporcionada per redactar els projectes i per executar les obres d’urbanització i 
d’edificació que se’n deriven.  
 
Es proposa desestimar que sigui innecessari delimitar una pla de millora urbana i que els 
terminis previstos ni siguin raonables ni proporcionats.    
 
 
AL·LEGACIÓ 2.1. INCREMENTAR EL PERCENTATGE DE CESSIÓ D’ESPAI DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
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Tal i com s’ha exposat en el cós de l’informe, la memòria de l’avanç justifica el compliment de 
les condicions per modificar els sistemes urbanístics d’espais lliures, mantenint i millorant la 
superfície i la funcionalitat dels sòls.  
 
L’avanç preveu que les cessions del pla de millora de l’Hostal de Pineda siguin les legalment 
previstes per l’increment  de l’aprofitament urbanístic i pels espais lliures i funcionals necessaris 
(art. 99 i 100 TRLU).  
 
Es considera que, si s’escau, l’augment d’aquests paràmetres és en el marc d’una justificació i 
concreció d’una fase posterior.   
  
Es proposa desestimar, per falta de major justificació, que s’incrementi el percentatge de cessió 
per sobre de les determinacions legalment previstes. 
 
 
2.2. OBTENIR EL COMPROMIS DE LA PROPIETAT DE CONSTRUIR UN EQUIPAMENT 
SOCIAL AL SERVEI DELS VEINS DE PINEDA. 
 
Tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior, entre d’altres cessions, s’obtindrà el 15 % del sòl 
amb aprofitament (usos d’Ep). No obstant, en aquest procés no es preveuen compensacions i/o 
càrregues relacionades amb la construcció de l’equipament destinat a aquest sòl cedit.    
 
Es considera que, des del marc urbanístic vigent i des de la necessària viabilitat econòmica de 
l’operació, no està justificat que l’actuació urbanística pugui sustentar la construcció d’un 
equipament públic. 
          
Es proposa desestimar, per falta motivació, que s’exigeixi la construcció d’un equipament social 
al servei de Pineda de Bages. 
 
 
2.3. FER UN ESTUDI GLOBAL DE NECESSITATS DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
(Al·legació relacionada amb la 1.4). 
 
Per una banda, l’avanç es fonamenta en una àrea esportiva ja planificada que s’ajusta a 
l’estructura general d’aquests tipus instal·lacions. La proposta cerca potenciar la seva ampliació 
i millora. Efectivament, per altra banda, l’avanç esmenta que cal un anàlisi detallat i específic 
dels espais lliures i dels equipaments del municipi. Dues consideracions que poden ser 
compatibles.     
 
En aquest sentit, l’ajuntament, ha manifestat la voluntat d’elaborar un document de planificació 
sectorial d’equipaments. Aquest document hauria de ser un recull de necessitats i disponibilitats 
en matèria d’equipaments per proposar un pla d’inversions a curt, mig i llarg termini per 
adequar  i/o optimitzar les dotacions existents, i si cal, crear-ne de noves cercant racionalització 
i eficiència. Així, i des del model que es desitgi, aquest pla director d’equipaments hauria 
d’incloure l’inventari, la diagnosi, les tendències demogràfiques, les necessitats de servei, 
propostes de millora, optimització, creació de noves dotacions, estimació de costos i un pla 
d’etapes.          
 
El catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona preveu el recurs tècnic denominat Pla 
director d’equipaments. Un recurs del programa de millora dels equipaments i de l’espai públic 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Durant els darrers dos anys, l’ajuntament ha sol·licitat el 
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suport d’assistència tècnica  per elaborar un Pla director d’equipaments del municipi. 
Concretament l’any 2012 amb data de 27 de febrer i número d’entrada 1240003521 i l’any 2013 
amb data 24 d’abril i número d’entrada 1340007147.    
 
Tanmateix, s’haurà de consultar la Guia per la redacció del Mapa d’instal·lacions i equipaments 
esportius del municipi (MIEM) per l’estudiar la localització de les instal·lacions a la xarxa bàsica 
(LOC) que preveu el pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).   
 
Per tot això, es pot redactar un complert pla d’equipaments esportius que contempli, aspectes 
com la gestió, o que ampliï els mínims establerts per al MIEM, ja que en definitiva la redacció i 
aprovació d’aquests plans correspon a l’ajuntament.    
 
Es proposa estimar la necessitat de disposar d’un pla director d’equipaments del municipi i 
desestimar que aquest document sigui necessari per fonamentar l’actuació proposada a 
l’avanç. 
 
 
AL·LEGACIÓ 3.1. LA PROPOSTA S’HA D’INTEGRAR EN UN ÚNIC ÀMBIT DISCONTINU 
ALS EFECTES DE GESTIÓ I EXECUCIÓ (Al·legació relacionada amb la 4.2). 
 
El document preliminar  relaciona  dos àmbits d’actuació amb règims de sòl ben diferents. El 
sòl urbà no consolidat de l’Hostal de Pineda i el sòl no urbanitzable de Torroella.  
Efectivament, el marc urbanístic vigent preveu que els àmbits de sòl urbà no consolidat per als 
quals es delimiti un àmbit de pla de millora urbana poden ser discontinus (Art.58.5 TRLU).  
 
Es considera que no s’ha de modificar el règim de sòl no urbanitzable de l’àrea esportiva de 
Torroella. La delimitació d’un àmbit d’actuació discontinu en sòl urbà no consolidat i sòl no 
urbanitzable no està previst en el marc urbanístic vigent.  
 
Es proposa desestimar la delimitació  d’un únic àmbit d’actuació que inclogui el règim de sòl 
urbà no consolidat i el del sòl no urbanitzable. 
 
 
AL·LEGACIÓ 3.2. ÉS INADEQUADA LA PLURALITAT D’USOS QUE INTRODUEIX LA 
QUALIFICACIÓ D’EQUIPAMENT POLIVALENT I S’HAN D’AJUSTAR ÚNICAMENT A L’ÚS 
ESPORTIU I AL SANITARI – ASSISTENCIAL (Al·legació relacionada amb la 4.7.). 
 
El document preliminar recull com a referència allò regulat pel planejament general al sòl 
destinat a equipaments polivalents, clau d’identificació Ep (art.69 i 77 PGOU).     
   
Donat que aquesta actuació no representa una disminució de la superfície global dels usos 
d’equipaments del municipi, es podrien admetre iniciatives encaminades a ampliar, reduir o 
limitar els usos previstos. En qualsevol cas, aquestes han d’estar motivades per atendre la 
idoneïtat i/o oportunitat. 
 
En el sentit de restringir alguns dels usos; recreatiu, religiós i públic administratiu, també han 
estat objecte de consideració en una l’al·legació postreior.    
 
Es proposa, justificadament, estimar en part la limitació o ajust d’alguns dels usos previstos en 
el document preliminar.   
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AL·LEGACIÓ 3.3. MANCA DEFINICIÓ DETALLADA DE LA VIABILITAT DE L’ACTUACIÓ A 
L’HOSTAL DE PINEDA.      
 
Aquest document d’avanç és un treball preliminar de modificació de planejament que no ha de 
detallar amb precisió els continguts de les figures de planejament que se’n derivin.  
 
Es proposa desestimar que l’avanç de modificació de planejament contingui detalladament la 
viabilitat econòmica de l’operació.    
 
AL·LEGACIÓ 3.4. S’EXCLOUEN DE FORMA IMPROCEDENT LES FINQUES MUNICIPALS 
DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (Al·legació relacionada amb la 1.1., 1.2., 3.1. i 
4.2. ) 
 
Les finques municipals es troben a l’àmbit del sòl no urbanitzable de Torroella.    
 
Es considera que, malgrat la disponibilitat de sòl públic, no s’ha de modificar el règim del sòl no 
urbanitzable a Torroella. Així, no es poden incloure finques municipals a l’àmbit d’actuació 
urbanística de l’Hostal de Pineda per la improcedència que s’exposa en el conjunt del cós del 
present informe.  
 
Es proposa desestimar la possibilitat d’incloure les finques municipals en l’àmbit d’actuació 
urbanística de l’Hostal de Pineda.     
 
 
AL·LEGACIÓ  4.1. HI HA PÈRDUA DE SUPERFICIE I DE FUNCIONALITAT DE L’ÀREA 
ESPORTIVA PER QUE ELS TERRENYS DE TORROELLA DE BAIX NO SON APTES 
(Al·legació relacionada amb la 1.3.). 
 
Aquesta al·legació ja ha estat resposta i justificada de forma detallada en el cós d’aquest 
informe.   
 
Es proposa desestimar que la proposta d’avanç comporti una pèrdua quantitativa i funcional de 
sòl destinat a espais esportius pels ja motius exposats.  
 
 

AL·LEGACIÓ 4.2. S’HA DE CLASSIFICAR COM A SÒL URBÀ L’ÀMBIT DE TORROELLA 
(Al·legació relacionada amb la 1.3 i 3.1). 
 
De nou és necessari subratllar que els objectius del document es delimiten en dos règims de 
sòl ben distints.   
 
El document aprovat pretén ajustar-se als principis generals de l’actuació urbanística i  al 
concepte de desenvolupament sostenible, al considerar que la planificació del sòl, com a un 
recurs limitat, comporta definir un model de desenvolupament que limitin la dispersió i configuri 
propostes de rehabilitació i renovació del sòl urbà per consolidar territoris globalment eficients 
(art. 3 TRLU).  
 
La rehabilitació i reordenació general de l’Hostal de Pineda no pot justificar la modificació del 
règim de sòl no urbanitzable a Torroella, tal i com seguidament s’exposa. 
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Des de la realitat física del lloc. L’àrea esportiva no es pot integrar amb el règim urbà del nucli 
de Torroella de Baix. Els carrers del nucli disposen de  tots els serveis urbanístics bàsics i la 
majoria dels solars estan edificats. Torroella de Baix es configura en un àmbit de sòl urbà 
consolidat que, segons la cartografia oficial, està ben delimitat i s’assenta en un pla, paral·lel a 
la N-141c, amb una cota topogràfica relativament plana. El nucli té vocació de manteniment i 
compactació. En coherència amb aquesta realitat, l’àmbit del PE 13 es situa a Torroella de Dalt, 
en sòl no urbanitzable i responent a diversos factors municipals i supramunicipals que 
s’exposen amb detall (art.32 TRLU).    
 
L’ordenació dels espais esportius oberts de gran dimensió del PE 13 han de tenir especial 
atenció al lloc on s’emplacen. Aquests sòls es situen en un lloc que ni és necessari ni adequat 
pel creixement urbà de la barriada. Entre d’altres raons, per la coherent delimitació del sòl urbà, 
pel fort desnivell que configura el tall orogràfic que hi ha fins el pla on hi ha l’actual esplanada 
de jocs, i finalment, per l’interès dels terrenys com a connector de transició vers els plans 
agraris de Torroella de Dalt que el PTCC determina com a sistema en sòl no urbanitzable i que 
mereixen especial atenció.  
 
El Pla territorial de les Comarques Centrals (endavant PTCC) 
  
El municipi de Sant Fruitós de Bages forma part de l’àmbit de planificació del PTCC. Un Pla 
territorial que ordena l’àmbit funcional de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
l’Osona i el Solsonès segons les previsions del Pla territorial general de Catalunya, aprovat per 
la Llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre.   
 
El PTCC, publicat al DOGC 5241 del  dia 22.10.2008, centra les seves determinacions i 
directrius sobre el planejament municipal des de la regulació de tres sistemes bàsics: els espais 
oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. El planejament municipal 
vigent encara no està adaptat. Així, i en relació al sòl no urbanitzable, les determinacions que 
es detallen en els títol II, Sistema d’espais oberts i el títol VI, Paisatge, són d’aplicació directa.   
 
La documentació gràfica consultada del PTCC ha estat: Plànol O.3, Model territorial 
(infraestructures de mobilitat)  Línia d’altes prestacions i estació. Plànol O.4, Estratègies de 
desenvolupament, en el sistema d’assentament del nucli de Torroella de Baix on es preveu la 
millora i compleció. Plànol O.6, Bages, Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraesrtructures, on es preveu la proposta d’una nova xarxa ferroviària i la reserva de la 
superfície de sòl de preservació de corredors d’infraestructures. 
 
En conjunt, s’han considerat les previsions del PTCC relacionades amb el manteniment i 
compactació del nucli urbà habitat de Torroella de Baix, la preservació del sòl no urbanitzable 
vigent a l’àmbit del PE 13 i la reforma urbana de Pineda de Bages.     
 
Respecte el nuclis urbà de Torroella de Baix, aquest forma part del sistema d’assentaments on 
l’estratègia de desenvolupament és de millora i compleció. L’estratègia d’aquest sistema és el 
manteniment, la reconstrucció i millora de la trama i tipologia urbana existent. Es pot valorar, en 
determinades i justificades circumstàncies, de precisió de la delimitació del sòl urbà i la 
regulació de la franja perimetral o de la ubicació d’un nou element d’activitat econòmica o 
equipament, llevat que per la topografia amb forts pendents o per talls orogràfics o per 
incompatibilitat amb la protecció paisatgística, desaconselli l’extensió. Com és el cas (art.3.9 
PTCC).    
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Respecte l’àmbit del PE 13, aquest forma part del sistema d’espais lliures oberts amb la 
categoria de sòl de protecció territorial preservat pels corredors d’infraestructures. Aquest 
sistema preveu la reserva del sòl necessari per garantir la creació d’una nova actuació 
ferroviària. Darrerament, i en aquesta reserva sectorial, el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i Ifercat, Infraestructures ferroviàries de Catalunya, ha promogut un Pla 
director urbanístic per la concreció i delimitació de la reserva de sòl per l’establiment de l’Eix 
transversal ferroviari. En aquest pla, i en els fulls O-2.37 i O-2.38, s’ordena amb la clau 
d’identificació SAF el sòl reservat per l’afectació del sistema ferroviari i amb la clau 
d’identificació SIF el sòl de reserva per al sistema d’infraestructura ferroviària. Aquesta 
ordenació sectorial no comporta afectació a l’àmbit del PE 13 (DOGC 5554 -27/01/2010, sobre 
la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques d’aprovació definitiva per 
l’establiment de l’Eix transversal ferroviari a diversos municipis).       
 
Respecte l’Hostal de Pineda el marc territorial incideix poc i situa l’àmbit sota les directrius 
generals de la reforma urbana. Tal i com es pretén (Art. 3.15 PTCC) 
 
Finalment, al esmentar que els plànols d’ordenació del PTCC assoleixen el grau de detall propi 
de l’escala 1:50.000 i per tant les determinacions gràfiques del pla amb el nivell de precisió que 
aquesta escala permet, i amb el ben entès que seran els instruments urbanístics i els projectes 
d’infraestructures, d’acord amb les prescripcions de la normativa sectorial, els que concretaran 
de manera precisa la configuració i l’abast físic real de les línies proposades pel pla (art.1.8 
PTCC). 
 
El règim urbanístic del sòl no urbanitzable a Torroella i l’actuació de renovació urbanística a 
l’Hostal de Pineda és coherent amb el planejament supramunicipal del Pla territorial de les 
comarques centrals (PTCC). 
 
Es considera que, per tot el que s’exposa en aquest apartat i en la totalitat de l’informe, el règim 
del sòl de l’àmbit de l’àrea esportiva de Torroella ha de ser no urbanitzable. 
 
Es proposa desestimar la proposta de transformació del règim del sòl no urbanitzable de l’àmbit 
de Torroella.      
 
 
4.3. LA PROPOSTA REVALORITZA LA FINCA I L’INTERÈS PRIVAT. 
 
L’apartat D.7 de l’avanç, preveu que l’actuació a l’Hostal de Pineda  tingui un canvi de valor del 
sòl. Un valor que s’ha de considerar variable dins dels possibles usos que finalment s’admetin i 
que definitivament es concretin en el pla de millora i en el projecte de reparcel·lació.       
 
Efectivament, l’avanç anticipa un relatiu increment del valor residual del sòl que es variable 
segon la intensitat dels usos que es desenvolupin. Aquests aspecte es fonamental en els 
principis generals de l’actuació urbanística. Així, la participació de la comunitat en les 
plusvàlues generades per qualsevol actuació dels ens públics i dels particulars s’ha de produir 
en els termes que preveu la legislació aplicable (art.4 TRLU).      
 
Es considera que l’equilibri de benefici i de càrregues quedarà  garantit en el procediment 
urbanístic.  
 
Es proposa desestimar que la proposta no garanteixi que les plusvàlues es situïn en el els 
termes establerts per la Llei i la legislació aplicable en matèria de sòl.     
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4.4. ES REDUEIX LA SUPERFICIE DE SÒL D’EQUIPAMENT POLIVALENT PÚBLIC. 
 
L’equipament polivalent de Torroella està situat en sòl urbà. Un solar “singular” per la particular 
configuració de la profunditat del límit urbà des del carrer J.Boixaderas (més profunditat que la 
resta). La parcel·la està ocupada per una petita capella i el seu fons té uns importants 
desnivells topogràfics.  
 
L’objectiu d’aquesta zonificació és la de protegir l’entorn de la capella. Una protecció que queda 
garantida per l’impossibilitat legal d’edificació en uns terrenys d’elevat desnivell.  
 
Així, l’avanç proposa reconsiderar la delimitació del sòl urbà (evitant la singularitat) i 
considerant que la resta d’aquests sòls ni són edificables ni urbanitzables.    
 
Es considera que s’ha de fer una valoració positiva de la proposta donat que es justifica 
suficientment la coherència del límit del sòl urbà i que la compensació del sòl que s’ha de 
destinar a equipaments polivalents queda resolta per l’obtenció del 15 % de l’aprofitament de 
l’equipament polivalent de l’Hostal de Pineda (art.97 TRLU).     
 
Es proposa desestimar que la proposta garanteixi l’obtenció de sòl necessari per mantenir i 
millorar la reserva d’equipaments polivalents.      
 
 
4.5. S’EXCLOUEN FINQUES MUNICIPALS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
(Al·legació relacionada amb la 1.1, 1.2, 3.1. i 4.2). 
 
Aquesta al·legació està bàsicament informada en el cós d’aquest informe.   
 
Es proposa desestimar que la proposta d’avanç exclogui finques municipals de l’àmbit 
d’actuació per la impossibilitat tècnica de formular un àmbit discontinu.  
 
 
4.6. LA PROPOSTA DE L’HOSTAL DE PINEDA ÉS UNA DOTACIÓ AÏLLADA (Al·legació 
relacionada amb la 1.1). 
 
Aquesta al·legació està bàsicament informada en el cós del present informe.   
 
Es proposa desestimar que la proposta d’avanç a l’Hostal de Pineda hagi de ser una actuació 
aïllada.  
 
 
4.7. EXCLOURE ELS USOS RELIGIÓS, RECREATIU I PÚBLIC ADMINISTRATIU (Al·legació 
relacionada amb la 3.2.).  
 
Aquesta al·legació és similar i bàsicament informada en un apartat anterior d’aquest informe.   
 
Es proposa, justificadament, estimar la possibilitat de limitar o ajustar alguns dels usos 
previstos en el document preliminar.   
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4.8. SISTEMA D’ACTUACIÓ DE REPARCEL·LACIÓ EN MODALITAT DE COOPERACIÓ. 
 
El document preliminar, a l’apartat D.4 i D.5, indica que l’execució urbanística, des del conjunt 
de procediments establerts per la transformació de l’ús del sòl, inclosa la urbanització i 
l’edificació, s’ha d’integrar al pla d’etapes del document.         
 
La delimitació del polígon d’actuació a l’Hostal de Pineda és necessària per gestionar i garantir 
els terminis per l’obtenció de la cessió dels sòls destinats a sistemes viari i de parcs i jardins i 
del sòl amb aprofitament urbanístic. Es proposa el sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica o de compensació per concertació (art.121,130 i 135 TRLU).  
 
Es considera que en cas d’incompliment dels terminis previstos, per la immediata 
materialització de les obres d’urbanització, es podrà modificar el sistema d’actuació pel de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació (art.129 RP).  
 
Es proposa desestimar la proposta de canvi de sistema d’actuació fins que es manifesti 
incompliment de l’agenda prevista per materialitzar de forma imminent els objectius del pla de 
millora.    
 
 
4.9. NECESSITAT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. 
 
El document preveu que els efectes i impactes al medi ambient no són significatius. No obstant, 
el mateix document preveia sol·licitar a la Secretaria general del Departament de Política 
Territorial amb data 23 de maig de 2013,  els informes necessaris per la tramitació de la figura 
de planejament, entre els quals hi havia la petició a medi ambient de l’informe previ per la no 
subjecció a avaluació ambiental. 
 
Els Serveis territorials de la Catalunya central del Departament de Territori i Sostenibilitat van 
trametre a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 7 d’agost de 2013, la resolució de 
No-subjecció a l’avaluació ambiental.   
 
Es proposa desestimar la petició per la resolució esmentada. 
 
Això no obstant, el Ple resoldrà. 
 
Sant Fruitós de Bages, 25 de novembre de 2013 
 
Arquitecte municipal 
David-Aaron López Martí 
 
 
ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI 23/2013 

 
Sobre la resolució d’al·legacions i l’aprovació inicial de la modificació puntual dels 
sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix (Procediment 6112,07,001/13) 

Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeto 
informe en relació als següent 
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ANTECEDENTS 

Primer. El ple municipal, el dia 8 de maig de 2013, va aprovar l’avanç de la modificació puntual 
dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix, promoguda per l’Ajuntament.  

Segon. Durant la informació pública s’han formulat les al·legacions que es relacionen al capítol 
I  dels fonaments jurídics d’aquest informe. 

Tercer. Se sotmeten a informe les al·legacions esmentades i la proposta d’acord per a 
l’aprovació inicial, amb la resta de tràmits que en són la seva conseqüència. 

Quart. Tant les al·legacions com la proposta d’acord han estat informades prèviament per 
l’arquitecte municipal, David-Aaron López Martí, per mitjà del seu informe del dia 28 de 
novembre, incorporat a l’expedient administratiu de la modificació. 
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FONAMENTS JURÍDICS 

Primer. Naturalesa de l’informe 

L’informe forma part de l’assessorament legal preceptiu reservat al secretari municipal
1
, i no és 

vinculant
2
. 

I. Anàlisi de les al·legacions formulades a l’avanç de modificació del pla general 
d’ordenació urbana  

Per sistemàtica, les diverses al·legacions s’han classificat dedicant un fonament jurídic d’aquest 
capítol a cada autor i identificant les al·legacions per la mateixa nomenclatura que empra 
l’arquitecte municipal al seu informe. 

Segon. Hostal Pineda de Bages, S.A. RGE 2723, de 2.7.2013 

Prèvia. Manca d’acreditació fefaent de la representació 

El representant de l’autor d’aquesta al·legació no acredita fefaentment la representació, com 
seria preceptiu

3
; l’aportació d’una fotocòpia no reuniria els requisits legalment demandats. 

Tanmateix, la no exigibilitat d’un interès per a formular al·legacions i la desconnexió entre la 
compareixença a la informació pública i la legitimació

4
 per recórrer comporten que, en aquest 

cas, no sigui inexcusable requerir la seva esmena per qualificar-la com una deficiència 
susceptible de ser corregida.  

 

Al·legació 1.1.  

Pretensió: 

No procedeix la delimitació d’un pla de millora urbana, atès que: 

U. Es tracta d’un àmbit completament consolidat per l’edificació i la urbanització. 

Dos. No constitueix una actuació que sigui pròpia d’aquest instrument.  

Tres. Considera suficient la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística. 

Quatre. Interpreta que hauria de tractar-se com una actuació urbanística aïllada. 

Anàlisi:  

La desconsolidació del sòl urbà és un efecte legalment inherent, quan se sotmet a actuacions 
de transformació urbanística que, com és el cas, tenen el caràcter d’urbanització

5
. 

                                                      
1
 Disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i 

articles 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local. 
2
 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
3
 Article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
4
 Article 19.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 
5
 Article 31.2  i disposició addicional segona, apartat 1, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en connexió amb l’article 14.1.a.2 
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L’actuació presenta indubtablement aquest caràcter en la mesura que: 

Primer. Suposa la reordenació i reordenació completa d’un àmbit, tot i que no canviï l’ús global 
(sí el detallat). 

Segon. Suposa la reurbanització completa de l’àmbit. 

Tercer. Comportarà cessions tant d’aprofitament urbanístic com de sistemes públics no limitats 
a vials. 

La legislació urbanística de Catalunya preveu que aquestes actuacions es duran a terme 
sempre per mitjà de gestió urbanística integrada

6
, cosa que comporta necessàriament la 

inclusió del sòls en un polígon d’actuació urbanística, independentment que l’ordenació 
detallada es contingui directament al planejament urbanístic general o es remeti per aquest a 
un pla de millora urbana

7
. Només als supòsits de sòl urbans no consolidats on hi manca només 

la cessió de terrenys destinats a vials és possible la gestió urbanística aïllada
8
. 

Quant a la procedència de l’ordenació completa des del planejament general o la seva remissió 
a l’ordenació derivada del pla de millora urbana, es tracta d’una decisió discrecional que, en 
aquest cas, es troba plenament justificada perquè existeix una pluralitat indeterminada de 
possibles ordenacions de detall que hauran de ser concretades ulteriorment

9
. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 1.2.  

Pretensió: 

El canvi del règim urbanístic de la parcel·la s’hauria de realitzar per mitjà d’un procediment de 
revisió, atès que: 

U. Ha transcorregut el termini per a la seva revisió. 

Dos. L’alteració de l’ordenació necessàriament hauria de fer-se en el marc de l’adaptació del 
Pla territorial parcial de les comarques centrals

10
, i una modificació puntual no és l’instrument 

adequat a tal efecte. L’Ajuntament ha omès l’obligació d’adaptar el planejament urbanístic 
general al Pla territorial parcial de les comarques centrals. 

Anàlisi: 

                                                                                                                                                            
del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del 
sòl. 
6
 Article 31, apartat 2 i 3, del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 
7
 Article 118.1 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 
8
 Article 29.d del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 
9
 Article 31.3 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme 
10

 Aprovat per l’Acord GOV/156/2008, de 16 de desembre. Publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 5241, de 22 d’octubre de 2008. 
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El transcurs del termini previst al mateix planejament per a la seva revisió, habilita aquesta 
sense la necessitat de la concurrència de cap circumstància específica i evita que pugui 
considerar-se anticipada la revisió

11
.  

Tanmateix, atesa la naturalesa de disposició administrativa general del planejament urbanístic
12

 
i la seva vigència indefinida

13
, el transcurs del termini previst per a la seva revisió no 

impossibilita una modificació del planejament quan concorren les circumstàncies d’interès 
públic que la legitimen

14
. 

La consideració de l’actuació com a millora urbana comporta que preceptivament s’hagi 
d’aprovar la modificació del planejament urbanístic general que no la contempla, prèviament o 
simultàniament

15
. 

El Pla territorial parcial de les comarques centrals no obliga a adaptar el planejament urbanístic 
general a aquesta ordenació territorial prèviament a qualsevol modificació seva, sinó imposa 
només que les modificacions que es tramitin s’efectuïn amb coherència amb ella

16
. Tant l’avanç 

(pàgines 10 a 12) com la memòria de l’aprovació inicial justifiquen (pàgines 19 a 21) 
adequadament el compliment d’aquest requisit de coherència. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 1.3.  

Pretensió: 

És poc justificable traslladar una instal·lació esportiva de l’àmbit de Pineda de Bages a 
Torroella de Baix, atès que els equipaments resultants són de pitjor qualitat que els previstos al 
planejament 

Anàlisi: 

La justificació d’aquest trasllat rau en els arguments següents: 

Primer. Directriu establerta al Pla director urbanístic del Pla de Bages
17

 segons la qual s’ha de 
potenciar l’equipament esportiu de Torroella (pàgina 10 de l’avanç i 22 de la memòria de 
l’aprovació inicial). 

                                                      
11

 Article 95 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
12

 Article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
13

 Article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
14

 Article 97.1  del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
15

 Article 70.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
16

 Article 13.2 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme i 1.16 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
17

 Aprovat per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya el dia 10 d’octubre de 2006. Aquest acord i les normes urbanístiques es van 
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Segon. Inadequació tècnica de la parcel·la de Pineda per servir com a equipament esportiu 
(pàgina 12 de l’avanç i 39 de la memòria de l’aprovació inicial). 

Aquests arguments exclouen qualsevol sospita d’arbitrarietat o manca de justificació en el canvi 
d’ubicació de l’àrea esportiva. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 1.4. 

Pretensió: 

L’avanç infringeix la legalitat ja que no recull una pluralitat d’alternatives. 

Anàlisi: 

A l’informe de l’arquitecte s’acredita que l’avanç recull una pluralitat d’alternatives. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 1.5.  

Pretensió: 

Considera obsoleta la regulació urbanística de la qualificació d’equipament polivalent perquè 
atribueix un aprofitament inferior al d’altres supòsits que invoca com equivalents, com és el cas 
de Manresa 

Anàlisi: 

Es tracta d’una qüestió tècnica, no de legalitat, que es tracta a l’informe de l’arquitecte 
municipal. 

Al·legació 1.6.  

Pretensió: 

L’al·legació afirma que no accepta ni la delimitació del pla de millora urbana, en tant que 
propietaris del sòl (circumstància que no acrediten en absolut fefaentment) ni els terminis de 
gestió urbanística que considera excessivament breus 

Anàlisi: 

En tant que disposició administrativa general
18

, i en absència que cap previsió al respecte a la 
legislació urbanística catalana, el planejament urbanístic no requereix de la conformitat dels 
propietaris dels terrenys i el judici d’oportunitat que aquests puguin emetre al respecte és 
jurídicament intranscendent. 

Quant a la qüestió dels termini de gestió urbanística, es tracta d’una qüestió tècnica, no de 
legalitat, que es tracta a l’informe de l’arquitecte municipal. 

Conclusió: 

                                                                                                                                                            
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de desembre de 2006. Es correspon 
amb l’expedient 2003/006781/N de la Direcció General d’Urbanisme. 
18

  Article 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
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Quant a la pretensió sobre la conformitat de la propietat amb l’ordenació, procedeix desestimar 
aquesta part de l’al·legació. 

Tercer. Grup Municipal de Convergència i Unió. RGE 2735, de 2.7.2013 

Al·legació 2.1  

Pretensió: 

La modificació no respon a raons d’interès públic.  

Demana incrementar el percentatge de cessió de titularitat municipal. 

Anàlisi: 

La memòria de l’avanç justifica adequadament les raons d’interès públic (pàgines 11 i 12 i 17). 
També es justifica al document per a l’aprovació inicial (pàgines 31 i concordants). 

Quant al compliment dels percentatges legals de cessió, és un fet constatat  i que s’analitza al 
fonament jurídic 9. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 2.1.bis. (no tractada singularment a l’informe de l’arquitecte municipal) 

Pretensió: 

Considera que l’Ajuntament experimenta una pèrdua patrimonial, atès que: 

U. La parcel·la hauria de ser titularitat pública, en tant que equipament esportiu. 

Dos. La parcel·la havia d’haver estat cedida gratuïtament a tenor del planejament urbanístic 
previgent a l’actual planejament urbanístic general. 

Anàlisi: 

L’Ajuntament no ha adquirit el sistema definit al planejament actual, per la qual cosa, no hi ha 
pèrdua patrimonial municipal. 

Les solucions vigent i proposada per a l’àmbit situat a Pineda són igualment legítimes dins de la 
discrecionalitat del planificador urbanístic. 

La manca d’inclusió o adscripció a un sector de millora urbana o polígon d’actuació urbanística 
en sòl urbà no consolidat que hagin de ser gestionats per mitjà del sistema d’actuació de 
reparcel·lació fan que l’adquisició del sistema s’hagi d’efectuar mitjançant l’expropiació o 
l’ocupació directa

19
. 

L’expropiació, sense perjudici d’una valoració tècnica, sembla insostenible econòmicament en 
la mesura que presentaria un valor elevadíssim. 

L’ocupació directa no sembla possible per atribució de l’aprofitament indemnitzatori en cap 
àmbit de sòl urbà no consolidat o urbanitzable subjecte a reparcel·lació en relació al qual 

                                                      
19

 Article 34, apartats 7 i 8, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme i Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei del sòl. 
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existeixin garanties que es mantindrà la suficiència econòmica poligonal i que es 
desenvoluparà dins del termini de quatre anys

20
. 

La derogació del planejament previgent fa que aquest no produeixi cap efecte jurídic. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 2.1.ter. (no tractada singularment a l’informe de l’arquitecte municipal) 

Pretensió: 

És inadequat suprimir la qualificació esportiva de Pineda de Bages i ubicar-la a Torroella de 
Baix. 

Anàlisi: 

La justificació d’aquest trasllat rau en els arguments següents: 

Primer. Directriu establerta al Pla director urbanístic segons la qual s’ha de potenciar 
l’equipament esportiu de Torroella (pàgina 10 de l’avanç i 22 de la memòria de l’aprovació 
inicial). 

Segon. Inadequació tècnica de la parcel·la de Pineda per servir com a equipament esportiu 
(pàgina 12 de l’avanç i 39 de la memòria de l’aprovació inicial). 

Aquests arguments exclouen qualsevol sospita d’arbitrarietat o manca de justificació en el canvi 
d’ubicació de l’àrea esportiva. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 2.2  

Pretensió: 

Demana que l’actuació de transformació urbanística en l’àmbit de Pineda imposi a la propietat 
l’obligació de construir un equipament social al servei dels veïns de Pineda. 

Anàlisi: 

La imposició d’aquesta obligació cal entendre-la afectada per la prohibició d’imposar als 
propietaris obligacions o prestacions addicionals o més greus que les que procedeixin 
legalment. En tot cas, no és una obligació pròpia dels propietaris del sòl urbà no consolidat

21
. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 2.3 

Pretensió: 

                                                      
20

 Article  118.3, lletres a i c. i 156.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
21

 Article 6.3 del Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei del sòl i 42 i 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
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Demana un estudi global sobre les necessitats d’equipaments esportius al municipi. 

Anàlisi: 

Aquesta pretensió no té cap suport normatiu. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Quart. Jordi Bosch EspinetXXX i Francesca Serramalera SánchezXXX. RGE 2747, de 
3.7.2013 

Al·legacions 3.1 i 3.4 

Pretensió: 

L’Ajuntament renuncia a participar en l’aprofitament urbanístic.  

Considera desequilibrats els subàmbits ja que tota la distribució equitativa de càrregues i 
beneficis es realitza a l’àmbit de Pineda de Bages 

Anàlisi: 

La classificació de sòl urbà és reglada
22

 i exigeix la concurrència de
23

: 

Primer. Serveis urbanístics bàsics. 

Segon. Integrats a les xarxes de sistemes generals. 

Tercer. Dimensionats als aprofitaments i sistemes als quals serveixen. 

Això comporta: 

Primer. Quant a l’àmbit de la modificació ubicat a Pineda de Bages, la preceptiva classificació 
com a urbà (en la modalitat de no consolidat, pels motius suara expressats). 

Segon. Quant a l’àmbit de la modificació ubicat a Torroella de Baix, la impossibilitat de la seva 
classificació com a sòl urbà. 

D’altra banda, el Pla territorial parcial de les comarques centrals obliga a la classificació de 
l’àmbit de Torroella de Baix inclòs a la modificació com a sòl no urbanitzable

24
. La categoria de 

sòl a la qual pertanyen aquests terrenys és la de sòl de prevenció d’infraestructures, en raó a la 
qual: 

                                                      
22

 Per només citar la jurisprudència més recent (i que segueix una molt extensa anterior) de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, es poden citar les Sentències, totes elles 
de la Secció cinquena, de 4 de gener de 2011 (recurs 3675/2007), 24 de juliol de 2011 (recurs 
3778/2007),12 de desembre de 2011 (recurs 844/2009), 19 de juliol de 2012 (recurs 
1696/2010), 4 d’octubre de 2012 (recurs 3440/2010), 20 de desembre de 2012 (recurs 
3528/2009) i 19 de juliol de 2013 (recurs 1696/2010) 
23

 Article 26.a i 27 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
24

 En concret, el plànol d’ordenació O6 categoritza l’àmbit dins del sòl de prevenció de 
corredors d’infraestructures. La regulació d’aquesta categoria es troba als articles 2.8 i 2.9 de 
les normes d’ordenació territorial. 
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Primer. El sòls de la categoria no poden ser objecte d’actuacions de transformació urbanística, 
entre les quals no es troba la destinació que preveu la modificació

25
. 

Segon. Han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat
26

. 

Tercer. Resten subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei d’urbanisme per al 
sòl no urbanitzable

27
. 

La legislació urbanística catalana no preveu la distribució equitativa de càrregues i beneficis 
entre sòls amb classificació diferent

28
. 

Per tant, no es possible la inclusió dins d’un mateix polígon d’actuació urbanística
29

, sigui 
aquest ordenat o no pel planejament urbanístic general. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 3.2 

Pretensió: 

És inadequada la pluralitat d’usos que s’introdueix amb la qualificació d’equipament polivalent 
al subàmbit de Pineda de Bages. 

 

Anàlisi: 

Es tracta d’una qüestió tècnica, no de legalitat, que es tracta a l’informe de l’arquitecte 
municipal. 

Al·legació 3.3. 

Pretensió: 

Els estudis econòmics de l’avanç són insuficients.  

Demana una definició detallada dels usos dels dos àmbits. 

Anàlisi: 

Ambdues determinacions no són exigibles a l’avanç de planejament, sinó propi de l’instrument 
que se sotmet a aprovació inicial

30
. Quant als usos detallats, aquesta determinació pot diferir-

                                                      
25

 Article 14.1 del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós la 
Llei del sòl i article 2.8 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
26

 Article 2.9.1 de les les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
27

 Article 2.9.2 de les les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
28

 Articles 42 a 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
29

 Article 118.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
30

 Article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
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se, com fa adequadament l’instrument sotmès a aprovació inicial, al planejament de millora 
urbana

31
. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Cinquè. Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages. RGE 2751, de 3.7.2013 

Prèvia. Manca d’acreditació fefaent de la representació 

El representant de l’autor d’aquesta al·legació no acredita fefaentment la representació, com 
seria preceptiu

32
. Tanmateix, la no exigibilitat d’un interès per a formular al·legacions i la 

desconnexió entre la compareixença a la informació pública i la legitimació
33

 per recórrer 
comporten que, en aquest cas, no sigui inexcusable requerir la seva esmena per qualificar-la 
com una deficiència susceptible de ser corregida.  

Al·legació 4.1.  

Pretensió: 

Es produeix una pèrdua de superfície i funcionalitat de l’àrea esportiva, ja que els terrenys de 
Torruella de Baix que passen a ser equipament esportiu no són aptes. 

Anàlisi: 

La justificació d’aquest trasllat rau en els arguments següents: 

Primer. Directriu establerta al Pla director urbanístic del Pla de Bages
34

 segons la qual s’ha de 
potenciar l’equipament esportiu de Torroella (pàgina 10 de l’avanç i 22 de la memòria de 
l’aprovació inicial). 

Segon. Inadequació tècnica de la parcel·la de Pineda per servir com a equipament esportiu 
(pàgina 12 de l’avanç i 39 de la memòria de l’aprovació inicial). 

Aquests arguments exclouen qualsevol sospita d’arbitrarietat o manca de justificació en el canvi 
d’ubicació de l’àrea esportiva. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legacions 4.2 i 4.5  

Pretensió: 

L’àmbit de Torroella de Baix ha de ser classificat com a sòl urbà no consolidat. 

S’exclouen improcedentment finques municipals de l’àmbit de l’actuació urbanística. 

                                                      
31

 Article 58.5 Article 2.9.1 de les les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de 
les comarques centrals. 
32

 Article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
33

 Article 19.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
34

 Aprovat per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya el dia 10 d’octubre de 2006. Aquest acord i les normes urbanístiques es van 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de desembre de 2006. Es correspon 
amb l’expedient 2003/006781/N de la Direcció General d’Urbanisme. 
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Anàlisi: 

La classificació de sòl urbà és reglada
35

 i exigeix la concurrència de
36

: 

Primer. Serveis urbanístics bàsics. 

Segon. Integrats a les xarxes de sistemes generals. 

Tercer. Dimensionats als aprofitaments i sistemes als quals serveixen. 

Això comporta: 

Primer. Quant a l’àmbit de la modificació ubicat a Pineda de Bages, la preceptiva classificació 
com a urbà (en la modalitat de no consolidat, pels motius suara expressats). 

Segon. Quant a l’àmbit de la modificació ubicat a Torroella de Baix, la impossibilitat de la seva 
classificació com a sòl urbà. 

D’altra banda, el Pla territorial parcial de les comarques centrals obliga a la classificació de 
l’àmbit de Torroella de Baix inclòs a la modificació com a sòl no urbanitzable

37
. La categoria de 

sòl a la qual pertanyen aquests terrenys és la de sòl de prevenció d’infraestructures, en raó a la 
qual: 

Primer. El sòls de la categoria no poden ser objecte d’actuacions de transformació urbanística, 
entre les quals no es troba la destinació que preveu la modificació

38
. 

Segon. Han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat
39

. 

Tercer. Resten subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei d’urbanisme per al 
sòl no urbanitzable

40
.La legislació urbanística catalana no preveu la distribució equitativa de 

càrregues i beneficis entre sòls amb classificació diferent
41

. 

Per tant, no es possible la inclusió dins d’un mateix polígon d’actuació urbanística
42

, sigui 
aquest ordenat o no pel planejament urbanístic general. 

                                                      
35

 Per només citar la jurisprudència més recent (i que segueix una molt extensa anterior) de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, es poden citar les Sentències, totes elles 
de la Secció cinquena, de 4 de gener de 2011 (recurs 3675/2007), 24 de juliol de 2011 (recurs 
3778/2007),12 de desembre de 2011 (recurs 844/2009), 19 de juliol de 2012 (recurs 
1696/2010), 4 d’octubre de 2012 (recurs 3440/2010), 20 de desembre de 2012 (recurs 
3528/2009) i 19 de juliol de 2013 (recurs 1696/2010) 
36

 Article 26.a i 27 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
37

 En concret, el plànol d’ordenació O6 categoritza l’àmbit dins del sòl de prevenció de 
corredors d’infraestructures. La regulació d’aquesta categoria es troba als articles 2.8 i 2.9 de 
les normes d’ordenació territorial. 
38

 Article 14.1 del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós la 
Llei del sòl i article 2.8 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
39

 Article 2.9.1 de les les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
40

 Article 2.9.2 de les les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les 
comarques centrals. 
41

 Articles 42 a 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
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Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.3  

Pretensió: 

La modificació respon a un interès privat del propietari de l’àmbit de Pineda de Bages. 

Anàlisi: 

La memòria de l’avanç justifica adequadament les raons d’interès públic (pàgines 11 i 12 i 17). 
També es justifica al document per a l’aprovació inicial (pàgines 31 i concordants). 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.4 

Pretensió: 

Es redueix la superfície de sòl destinat a equipament. 

Anàlisi: 

La superfície de l’àmbit de Pineda no es qualifica actualment dins del sistema d’equipaments, 
sinó del de zones verdes i espais lliures. 

Si es considera la cessió del percentatge d’aprofitament que correspon a l’Ajuntament, la 
superfície de sistemes que passarà a ser de titularitat pública és superior a la prevista al 
planejament vigent i, per tant, no concorre cap de les causes previstes a l’article 97.2.d del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
que comporta una valoració negativa de la proposta de modificació i, que, per tant, imposen la 
denegació de la modificació43. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.6 

Pretensió: 

Considera que l’àmbit de Pineda constitueix una actuació aïllada de dotació. Fonamenta 
aquesta pretensió a la disposició addicional segona, apartat 3, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Aquesta pretensió és contradictòria amb l’al·legació 4.5 que pretén la inclusió de la totalitat dels 
terrenys dins d’un àmbit de gestió urbanística integrada. 

Anàlisi: 

                                                                                                                                                            
42

 Article 118.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
43

 Article 97.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
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 L’actuació no pot considerar com de dotació, sinó que es tracta d’una actuació d’urbanització
44

. 

Per ser una actuació de dotació, li manca la concurrència d’una condició necessària: no 
comportar una reordenació general de l’àmbit

45
. La manca d’aquest atribut exclou l’actuació de 

l’àmbit residual de les actuacions de dotació i l’insereix plenament dins del general de les 
actuacions d’urbanització. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.7 

Pretensió: 

Demana l’exclusió dels usos religiós, recreatiu i públic administratiu. 

Anàlisi: 

Aquesta és una qüestió de pura oportunitat que correspon al planificador urbanístic i no posa 
en qüestió de la legalitat de l’avanç. 

Quant a l’exclusió de l’ús religiós cal recordar l’obligació legal que els plans d’ordenació 
urbanística municipal prevegin amb la qualificació d’equipament comunitari l’ús religiós de nova 
implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis

46
. A aquest efectes, 

la previsió normativa limita la discrecionalitat administrativa i obliga a motivar l’exclusió. 

Al·legació 4.8 

Pretensió: 

Demana que el sistema d’actuació sigui el reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

Anàlisi: 

La qualificació com d’inciativa particular del planejament derivat imposa que la modalitat de la 
reparcel·lació no pugui ser la cooperació

47
. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.9 

Pretensió: 

Considera que la modificació estarà subjecta a avaluació ambiental de plans i programes 

Anàlisi: 

                                                      
44

 Article 14.1.a.2 del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl. 
45

 disposició addicional segona, apartat 3, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
46

 Article 4.1 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte. 
47

 Article 121.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
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La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental de plans i programes
48

, com ha 
confirmat la resolució dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 7 d’agost de 2013 incorporada a l’expedient administratiu. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

II. Anàlisi de l’aprovació inicial 

Sisè. Caràcter complet de l’instrument 

L’instrument sotmès a aprovació inicial conté tots els document preceptius amb contingut 
normativament exigible

49
. 

Específicament, cal dir que la manca de classificació com a urbà o urbanitzable de nou sòl no 
fa exigible l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada en la modificació del planejament 
general

50
, encara que sí serà preceptiu al pla de millora urbana que desenvolupi el sector. 

Setè. Tramitació correcta de la proposta d’acord 

La tramitació s’ajusta a la formalitzada normativament
51

. 

Vuitè. Competència correctament atribuïda al ple municipal 

La competència per aprovar inicialment la modificació del planejament general recau 
indelegablement en el ple municipal i requereix acord per majoria absoluta dels regidors, en el 
cas de Sant Fruitós, això suposa el vot afirmatiu de set regidors

52
. 

Novè. Compliment de les regles específiques sobre modificació del planejament general 
urbanístic 

S’analitza seguidament el compliment dels articles específicament aplicables a les 
modificacions de planejament continguts al Decret legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 

Article 96.b. Hi ha subjecció al procediment de l’article 98, en tant que s’alteren les zones 
verdes i espais lliures. 

Article 96.c. Hi ha subjecció als articles 99 i 100, en la forma que després s’indicarà, en la 
mesura que hi ha modificació de la intensitat d’usos. 

                                                      
48

 Article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
49

 Articles 58 i 59 i 96 a 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, 69 a 74 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova  el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, i 15 del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl.  
50

 Article 3.1.b del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. 
51

 Articles 76.2 , 73 i 74 85 i 96.d del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme i 101 a 104, 107, 113, 115, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova  el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
52

 Article 22.1.c i 47.2.ll  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
179.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. 
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Article 97.1. L’instrument sotmès a aprovació inicial raona i justifica la necessitat de la iniciativa 
i l’oportunitat amb relació als interessos públics i privats concurrents, segons s’ha analitzat al 
llarg de l’anàlisi de les al·legacions formulades a l’avanç. 

Article 97.2. No escau cap de les circumstàncies que comporten una valoració negativa. 

Article 98.6. La memòria de l’instrument sotmès a aprovació inicial justifica adequadament el 
canvi d’ubicació del sistema d’espais lliures. 

Article 99.1. La documentació del pla reuneix el conjunt de requisits previstos documentals 
previstos en aquest apartat legal. 

Article 99.2.b. El pla permet el pas a la iniciativa pública en la redacció del planejament derivat i 
la possibilitat del canvi de sistema com a fórmules adequades en cas d’incompliment de la 
iniciativa privada. 

Article 100, apartats 1 i 3. Qui subscriu considera que l’increment d’estàndards que correspon 
és el que es preveu a l’apartat 1. La redacció del pla ha interpretat que és la prevista a l’apartat 
3. La discrepància interpretativa rau en el fet que considero que, si bé es produeix una 
reordenació de l’àmbit que comporta una actuació de transformació urbanística d’urbanització, 
no hi ha una transformació global d’usos, atès que el sistema d’espais lliures, tot i que no es 
consigni formalment al sistema d’equipaments, sí que dóna lloc a un equipament en sentit 
funcional. El manteniment de la funcionalitat d’equipament comportaria, al meu entendre, un 
manteniment de l’ús global, amb canvi només de l’ús detallat. Tanmateix, com que la reserva 
de l’apartat 3 és mes gran que la de l’apartat 1 en superfície i com que la reserva s’estableix 
per a zones verdes, el compliment de l’apartat 3 també comporta el de l’apartat 1 i així queda 
acreditat a la modificació que s’informa. Val a dir que, en cap cas no es pot considerar que 
superar l’estàndard legal suposi una il·legalitat, atès que la naturalesa institucional de 
l’estàndard és la de constituir un mínim legal infranquejable, però que pot ser superat per excés 
sempre, sense altre límit que la viabilitat econòmica i funcional del polígon d’actuació 
urbanística

53
 

CONCLUSIONS 

La proposta d’acord sobre resolució d’al·legacions i l’aprovació inicial de la modificació puntual 
dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix, s’ajusta a dret. 

 

 
Esmena presentada pel grup municipal CIU : 
 
El grup municipal CIU presenta la següent al.legació al registre de l’ajuntament ( RE 2735 de 
2.7.13 : 
 

                                                      
53

 Article 118.3.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
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ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI 26/2013 

 
De 4 de desembre de 2013, sobre l’esmena formulada pel grup municipal de 
Convegència i Unió, per mitjà de la seva portaveu, la senyora Mercè Casals Martínez, per 
tal que es demanin sengles informes a la Direcció General d’Urbanisme i a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, en relació a si existeix una obligació 
de cessió obligatòria i gratuïta de les finques qualificades amb la clau A en l’àmbit de 
Pineda de Bages, afectats per l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual dels 
sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix, el qual es troba inclòs a la 
Comissió Informativa de Promoció del Territori convocada per al dia 4 de desembre de 
2013 

Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeto 
informe en relació als següent 

ANTECEDENTS 

Primer. Per decret 2013/516, del dia 28 de novembre de 2013, es va convocar la Comissió 
Informativa de Promoció del Territori per a la dia 4 de desembre de 2013. El punt cinquè del 
seu ordre del dia versa sobre la resolució d’al·legacions a l’avanç i l’aprovació inicial de la 
modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació 
urbana de Sant Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix, promoguda per 
l’Ajuntament. 

Segon. El dia 4 de desembre de 2013, el grup municipal de Convergència i Unió, per mitjà de la 
seva portaveu, la senyora Mercè Casals Martínez ha presentat l’escrit que consta a l’entrada 
4647 del registre general municipal. Aquest escrit, en síntesi, proposa que el Ple prengui l’acord 
de demanar sengles informes a la Direcció General d’Urbanisme i a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, en relació a si existeix una obligació de cessió 
obligatòria i gratuïta de les finques qualificades amb la clau A en l’àmbit de Pineda de Bages, 
afectats per l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, a Pineda de 
Bages i a Torroella de Baix, el qual es troba inclòs a la Comissió Informativa de Promoció del 
Territori convocada per al dia 4 de desembre de 2013. També demana que en un unitat d’acte 
se suspengui la tramitació del procediment de modificació del planejament urbanístic en curs i, 
per tant, de l’acord inclòs a l’ordre del dia, fins que es disposi dels informes esmentats. 

Tercer. L’alcalde em demana informe sobre el tractament que ha de rebre l’escrit i sobre la 
seva legalitat. 

FONAMENTS JURÍDICS 
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Primer. Naturalesa de l’informe 

L’informe forma part de l’assessorament legal preceptiu reservat al secretari municipal
54

, i no és 
vinculant

55
. 

Segon. Qualificació de l’escrit 

La proposta que aquí s’analitza pretén alterar el sentit d’un acord proposat a la comissió 
informativa competent i, com a tal, ha de ser qualificada com a esmena

56
. 

Tercera. Ni per raó de l’objecte ni per la seva legitimació l’Ajuntament pot requerir en el 
cas considerat un informe a la Comissió Jurídica Assessora 

L’activitat de la Comissió Jurídica com a alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat es 
configura per mitjà de dos instruments exclusivament (a banda d’aquells altres que pugui 
conferir-li una norma amb rang de llei; circumstància aquesta que aquí està fora de 
consideració): els dictàmens preceptius

57
 i la funció consultiva

58
. 

Ambdues activitats versen exclusivament sobre els objectes que als articles 8 i 9 de la Llei 
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora es dediquen específicament a definir-
les. 

Entre aquests objectes no es troben les consultes que un ple municipal vulgui adreçar-li sobre 
matèries que no es corresponguin amb aquelles que es trobin específicament taxades a la 
mateixa Llei. 

Relacionat amb l’acord plenari en relació al qual es formula l’esmena, tal i com es va indicar als 
informes 1/2013, de 25 d’abril, i 23/2013, de 28 de novembre, del secretari, ambdós referits a 
aquesta modificació del planejament, aquesta es troba afectada per l’article 98.3 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Aquest 
precepte preveu que, als procediments de modificació del planejament urbanístic que tinguin 
per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels equipaments esportius considerats pel 
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals, el conseller o la consellera de 
Territori i Sostenibilitat ha de sotmetre l’expedient de la modificació al dictamen preceptiu de la 
Comissió Jurídica Assessora, si així ho sol·licita un terç del número legal de persones membres 
de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. Aquesta previsió es correspon 
amb aquella que en un mateix sentit ja es conté a l’article 8.3.l de la Llei 5/2005, de 2 de maig 
de la Comissió Jurídica Assessora. 

La legitimació per demanar dictàmens preceptiu i instar l’exercici de la funció consultiva ve 
determinada per la vinculació de la Comissió Jurídica Assessora amb el Govern de la 
Generalitat com a alt  òrgan consultiu seu

59
. Aquesta vinculació porta a què la relació 

                                                      
54

 Disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i 

articles 54.1, lletres a i.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 
55

 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
56

 Article 14 del Reglament orgànic municipal. 
57

 Article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
58

 Article 9 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 
59

 Article 1.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
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s’estableixi entre Comissió i Govern i no entre aquest i altres administracions. Aquestes hauran 
d’adreçar-se no a la Comissió, sinó al Departament que hagi determinat el mateix Govern. 
Actualment, i d’acord amb les normes orgàniques vigents al si de la Generalitat, la relació 
s’efectua, amb caràcter general, per mitjà del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i la competència orgànica recau en la Direcció General d’Urbanisme. 

En relació a les previsions normatives suara exposades, la petició d’informe no es possible en 
mèrit a les consideracions següents: 

I. Per raó de l’objecte de l’assessorament interessat 

Primera. L’activitat d’assessorament pretesa no es troba ni entre els supòsits de dictamen 
preceptiu ni és encabible a la funció d’assessorament. 

Segona. Confirma aquesta exclusió, el fet que existeix un supòsit de dictamen preceptiu en el 
qual la Comissió s’ha de pronunciar sobre la legalitat de la modificació, a la llum de tot 
l’expedient, i no d’alguns dels seus concrets elements. 

II. Per raó de la competència per al seu exercici 

Tercera. Existint un dictamen específic per al procediment de modificació, i la legitimació 
atribuïda legalment al conseller o consellera, qui només la pot exercir a instància d’un 
determinat número de membres de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de 
Catalunya, exclou la competència de qualsevol altre legitimat per instar o demanar l’emissió de 
l’informe.  

En altres paraules, l’Ajuntament no és competent per instar l’emissió de l’informe.  

En cap cas no ho seria per a demanar-ho, atès que aquesta sol·licitud, com s’ha dit per mitjà 
dels Departaments de la Generalitat de Catalunya. 

Quart. La funció assessora de la Direcció General d’Urbanisme queda exclosa per la 
concurrència  amb l’assessorament jurídic reservat al secretari municipal 

Tractant-se d’una modificació de planejament urbanístic, a banda de l’assessorament de la 
Comissió Jurídica Assessora, els acords municipals se sotmeten a l’assessorament jurídic 
preceptiu del secretari municipal, segons s’ha indicat al fonament jurídic primer. 

Aquest assessorament comporta l’atribució d’una funció pública reservada al seu titular, que 
exclou la participació d’altres assessoraments amb el mateix objecte, a excepció que una 
norma legal els imposi, com succeeix precisament amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora.  

Reserva competencial i identitat d’objecte comporten la improcedència de demanar un informe 
a la Direcció General d’Urbanisme. 

Cinquè. Caràcter manifestament infundat del dubte que es plantejaria a les hipotètiques 
sol·licituds d’informe 

El règim urbanístic de la parcel·la qualificada com a clau A a l’àmbit de Pineda de Bages i 
afectada per la modificació de planejament a la qual es refereix aquest informe es troba regulat 
exclusivament pel 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. Aquest acord 
va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2541 el dia 24 de maig de 
1996. Les seves normes urbanístiques van ser publicades al mateix Diari al número 4318 el 8 
de febrer de 2005.  
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Dels termes de la revisió del planejament urbanístic general vigent al municipi, el planejament 
previgent que afectava a la parcel·la va restar derogat per l’entrada en vigor d’aquesta mateixa 
revisió. Confirma aquesta revisió el fet que el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 
no considera vigent cap instrument de planejament urbanístic general o derivat previgent a 
aquesta revisió, sense perjudici de les incorporacions que efectua el mateix planejament 
general sobre planejament derivat anterior, cap de les quals no afecta a la conclusió aquí 
expressada. Es reprodueix a continuació la captura informàtica del plànol d’ordenació B.3, on 
apareix la regulació de la parcel·la en qüestió. 

 

Segons aquest règim, aquesta parcel·la es troba classificada com a sòl urbà, qualificada com a 
sistema urbanístic d’espais lliures públics (clau A) i no es delimita dins de cap sector o polígon 
d’actuació urbanística. 

Un sòl amb aquest règim previ a la vigència de la Llei d’urbanisme, s’ha de considerat com a 
urbà consolidat.

60
 

Els propietari del sòl urbà consolidat, com és el cas considerat, no tenen en cap cas deures de 
cessió urbanística

61
. 

                                                      
60

 Disposició transitòria segona, apartat 1.a. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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Per tant, no existeix cap dubte, contràriament a allò que es planteja a l’esmena, que al 
planejament urbanístic vigent aplicable a la parcel·la no hi ha cap obligació de cessió a càrrec 
dels seus propietaris. 

CONCLUSIONS 

Primera. Constitueix una esmena a la proposta d’acord plenari corresponent l’escrit presentat 
pel grup municipal de Convegència i Unió, per mitjà de la seva portaveu, la senyora Mercè 
Casals Martínez, per tal que es demanin sengles informes a la Direcció General d’Urbanisme i 
a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, en relació a si existeix una 
obligació de cessió obligatòria i gratuïta de les finques qualificades amb la clau A en l’àmbit de 
Pineda de Bages, afectats per l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual dels sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, a 
Pineda de Bages i a Torroella de Baix, el qual es troba inclòs a la Comissió Informativa de 
Promoció del Territori convocada per al dia 4 de desembre de 2013. 

Segon. L’objecte del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que es pretén en aquest 
informe no forma part de les activitats d’assessorament atribuïdes a aquest alt òrgan consultiu 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer. L’existència d’un possible informe preceptiu sobre el procediment exclou la possibilitat 
que l’Ajuntament insti la sol·licitud d’un dictamen a la Comissió. 

Quart. En tot cas, l’Ajuntament no es troba en cap cas legitimat per demanar el dictamen, sinó 
només per a instar l’emissió d’un dictamen preceptiu o l’exercici de la funció assessora en els 
supòsits legalment previstos, amb cap dels quals, com s’ha dit, no es correspon aquell que es 
planteja a la moció. 

Cinquè. L’informe pretès de la Direcció General d’Urbanisme és improcedent per envair la 
funció pública necessària reservada al secretari municipal. 

Sisè. El dubte jurídic de fons manifestat a la moció és manifestament carent de fonament. 

Setè. Els propietaris de la parcel·la qualificada amb la clau A a Pineda de Bages i afectada per 
la modificació del planejament urbanístic general a la qual es refereix aquest informe no tenen 
l’obligació de cedir gratuïtament el sòl d’aquesta parcel·la. 

Sant Fruitós de Bages, 4 de desembre de 2013 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
 
Sentit de la votació de l’acord: 
 

_x_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la taula. 

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

                                    En contra :  5 ( 5 CIU ) 

                                                                                                                                                            
61

 Article 42.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
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                                    Abstencions : - 
 
Sentit de la votació de l’esmena :  
 
L’esmena presentada pel grup municipal CIU queda rebutjada en raó del resultat 
de la votació.  
 
 

13. Aprovació provisional modificació puntual PGOU per a l’àmbit de la Plaça 
de la Vila. 

 
Primer. Atès que l’Ajuntament en sessió de data 10 de juliol de 2013 va aprovar 
inicialment la modificació puntual del PGOU per l’àmbit de la Plaça de la Vila, 
promogut per l’Ajuntament, en els termes que consten en l’expedient, amb introducció 
de les prescripcions que hauran d’acomplir-se a l’aprovació provisional. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al 
BOP de data 31 de juliol de 2013, diari Regió-7 de data 1 d’agost de 2013, tauler 
d’anuncis i web municipals a fi que els particulars, associacions i corporacions 
formulessin suggeriments, alteratives o al·legacions que considerin oportunes així com 
sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions: 
 

1. Maria Vilamitjana EscudéXXX (RE 3709 de 30.09.13) 
2. Roser Viñas PungrauXXX (RE 3720 de 30.09.13). 

 
Quart. Vist que al respecte de les al·legacions, s’ha informat per part de l’equip tècnic 
redactor. 
 
Cinquè. Vist l’informe de Secretari i de l’arquitecte municipals de data 28 de novembre 
de 2013. 
 
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer. Estimar les al·legacions formulades durant la informació pública. 
 
Segon. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU àmbit Plaça de la 
Vila. 
 
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
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Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
ANNEX 1. INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL 

 
De 28 de novembre de 2013, sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual de 
PGOU àmbit Plaça de la Vila. 
 
Número expedient: 2013 / 0046 
Arquitecte redactor: Interlands, ciutat i territori (Albert de Pablo, arquitecte) 
 
INFORME PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
Els treballs d’assistència de la Diputació de Barcelona per resoldre el període d’informació 
pública de l’aprovació inicial s’ha conclòs. Com a resultat d’aquests treballs inicials s’ha 
concretat una proposta provisional de MP que tot seguit s’informa.  
 
Primer.  Valoració dels antecedents i dels expedients relacionats.  
 
La motivació que origina la aquesta MP provisional s’exposa des de l’informe emès per 
l’aprovació inicial del document fins a la resolució de les al·legacions presentades i que consten 
a l’expedient.  
 
Tal i com es preveia, els antecedents urbanístics existents, l’aprovació definitiva de la MP de 
Plaça de la Vila 1a, l’adquisició de sòl per part de l’ajuntament durant els darrers anys i el 
majoritari acord amb els veïns afectats, han conduit a la solució provisionalment adoptada.   
 
Segon.  Valoració de la informació pública del document aprovat inicialment. 
 
El període d’informació pública de la documentació aprovada inicialment, ha estat informat per 
l’arquitecte redactor de la proposta inicial i provisional. A la memòria del document provisional, 
concretament a l’apartat, 1.1. tramitació urbanística, s’esmenten les incorporacions realitzades 
durant aquest període.    
 
Respecte els informes sol·licitats de les administracions amb competències concurrents, s’ha 
rebut l’informe favorable de l’ACA, en el qual es fa constar la innecessarietat d’efectuar 
avaluació ambiental.  
 
Respecte les dues al·legacions presentades, l’informe emès pel tècnic redactor proposa 
estimar parcialment la presentada per de Maria VilamitjanXXX a i en la totalitat la presentada 
per Roser Vinyes.XXX  
 
En relació a les consultes prèvies fetes al Servei territorial del departament de política territorial 
i sostenibilitat, aquesta es coneixedora de la proposta.       
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Els treballs del planejament exposats en aquest període d’informació pública han resultat útils 
per millorar sensiblement la proposta, especialment per les aportacions veïnals (amb 
al·legacions o sense).  
 
La col·laboració amb els tècnic gestors i redactors per establir la metodologia de treball, 
seguiment i concreció de la proposta ha estat favorable.   
 
Tercer.  Valoració de l’adequació de la proposta inicial de MP a les directrius del 
planejament general. 
 
U.  Marc territorial 
 
La MP de planejament que ara es presenta s’encaixa en el marc territorial vigent, tal i com els 
informes tècnics i jurídics precedents esmenten. 
 
Dos. Planejament i gestió de l’àmbit. 
 
Tal i com consta a l’expedient, la MP de planejament s’encaixa al voltant de l’àmbit del PE 1b, 
Plaça de la Vila,  previst pel planejament vigent, amb l’objectiu de resoldre l’esponjament del 
casc antic i la dotació d’espais lliures representatius i de centralitat. La gestió urbanística 
inicialment prevista era la d’expropiació.   
 
Tres.  Adequació de la proposta de MP al planejament general vigent  
 
El planejament és susceptible de suspensió, modificació i revisió. En les normes escrites del 
pla,  concretament a l’art. 5, Modificacions, es preveu que si les circumstàncies ho exigissin, es 
podrà modificar qualsevol dels elements o determinacions del pla en les condicions que 
estableixi el marc legal urbanístic vigent. La coherència de la proposta provisional està 
justificada. A tal efecte, les particularitats de modificar els sistemes urbanístics d’espais lliures, 
zones verdes o equipaments esportius resten subjectes al procediment legalment previst i que 
es recull  al document.  
 
Quart. Valoració de l’adequació de la proposta provisional a les directrius del 
planejament general 
 
El període d’informació pública i les gestions dutes a terme amb les propietats han posat de 
manifest la necessitat d’ajustar alguns dels paràmetres previstos inicialment. Bàsicament, 
respecte detalls de delimitació de l’ordenació proposada i respecte facilitar la gestió del mateix.  
 
L’ordenació que ara s’estableix es justifica des de l’objectiu d’assolir la millora i l’esponjament 
per mantenir les circumstàncies que les normes vigents preveuen per aquest tipus de proposta 
de MP de planejament.     
 
La MP presentada, d’aplicació directa, assoleix en un únic document urbanístic tots els 
objectius d’una transformació urbana. Donant compliment al que preveuen, entre d’altres, els 
arts. 96, 97, 99 i 100 del TRLU. I allò establert al RLU als arts. 117 i 118, justificació de les 
modificacions de planejament. 
 
Es considera que el conjunt del document provisional de la MP presentada dona compliment a 
tot allò previst al TRLU i al RLU.   
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U. Descripció bàsica de la proposta provisional 
 
La proposta provisional manté l’estructura d’ordenació inicial. El sistema d’espais lliures de  
zona verda continua sent l’element central i connector del carrer Padró amb la carretera de Vic i 
la Plaça de la Vila 1a. Ara, la proposta ajusta els límits de l’ordenació en el fons d’algunes 
parcel·les i millora la volumetria per ampliar l’edifici de la casa de la Vila (com a ròtula / fita 
urbana aïllada) que faciliti l’obertura de l’interior d’illa a la carretera de Vic.  
 
Des de la perspectiva quantitativa, no es disminueix la superfície destinada a l’espai lliure 
públic vigent.  
 
Des de la perspectiva qualitativa o funcional, la funció estructuradora d’aquest sistema millora 
l’ordenació inicial.  
 
Respecte l’ordenació dels espais privats. Es manté la coherència del document inicial i dels 
antecedents existents. S’ajusten, amb detall, elements (escala, tanques) per millorar la relació 
entre les finques. Tanmateix, es facilita la possibilitat de simplificar la gestió urbanística de 
l’actuació.   
 
Dos. Paràmetres bàsics de la MP proposada 
 
El document reflexa clarament les dades fonamentals de la proposta. Les dades bàsiques són: 
 
Sistemes. 1.365 m2 de sòl. Dels quals: 
 
1.191 m2 del sistema d’espais lliures públic (clau d’identificació V). 
155 m2 d’equipament ( clau d’identificació E). 
19 m2 de viari (clau d’identificació C) 
 
Zones. 1.551 m2 de sòl (clau d’identificació 1, casc antic).     
 
La superfície total de l’àmbit és de 2.916 m2.  
 
Tres. Justificació de la MP per alterar la zonificació de les zones verdes (Segons arts. 96, 97, 
98 i 99 del TRLU) 
 
La proposta provisional de la MP per alterar parcialment la zonificació de les zones verdes 
previstes pel planejament vigent, continua amb el mateix objectiu urbanístic, ambiental i social 
que s’esmenta en l’informe d’aprovació inicial. 
 
Cinquè. Valoració de la documentació per l’aprovació inicial del planejament presentat   
 
El document provisional conté de forma indexada: 
 
Memòria informativa 
Memòria justificativa 
Estudis i informes complementaris 
Agenda i avaluació econòmica i financera 
Annexos a la memòria 
Normativa urbanística  
Plànols d’informació 
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Plànols d’ordenació urbanística 
Imatges de l’ordenació proposada (no normatius) 
 
La documentació escrita i gràfica de la MP permet verificar correctament l’encaix territorial.  
 
Sisè. Valoració de l’adequació de la proposta inicial de MP als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible  
 
U. Ordenació proposada. L’espai públic com a element estructurador.  
 
La ordenació continua estant suficientment raonada i justificada i és oportuna i convenient per 
l’equilibri dels interessos públics i privats concurrents. Assoleix els objectius bàsics esmentats 
en els apartats anteriors. L’ajust proposat millora, sensiblement, la proposta inicial. 
 
Globalment, la ordenació és equilibrada i estructurada des de la quantitat i qualitat de l’espai 
públic planificat. Es valora adequadament doncs:  
 
a ) Els objectius i criteris generals de la MP ni entren en contradicció ni amb els principis del 
planejament general ni amb el desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
b) La ordenació urbanística proposada està estructurada des de l’espai públic  i garanteix de 
forma òptima la capacitat funcional del conjunt dels sistemes. 
 
c) El desenvolupament i gestió es podrà ajustar de forma adequada als interessos públics 
urbanístics delimitant, si s’escau, un àmbit d’actuació del planejament.  
 
Es considera que la proposta manté els criteris del desenvolupament sostenible. 
 
Setè.  Valoració final 
 
La proposta de MP per l’aprovació provisional es considera justificada i coherent amb la 
resolució del període d’informació pública, doncs es sustenta en una ordenació de planejament 
urbanístic coherent i equilibrada.  
 
Sant Fruitós de Bages, 28 de novembre de 2013 
 
Arquitecte municipal 
David-Aaron López Martí 
 
ANNEX 2. INFORME DEL SECRETARI NÚM. 25/2013 

 
De data 28 de novembre de 2013, relatiu a la proposta d’aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) en l’àmbit de la Plaça de 
la Vila (Expedient 2013/0046).  
 
Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeto 
informe en relació als següents 
 
ANTECEDENTS 
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Primer. En relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, es va redactar, per 
part d’aquesta Secretaria l’informe 10/2013, de data 1 de juliol de 2013.  
 
Segon. Arran d’aquella tramitació, i durant el procés d’informació pública, es van formular les 
al·legacions següents, per part de les persones que s’indiquen:  
 
1.  Maria Vilamitjana EscudéXXX, RGE 3709 de 30.09.13 
2. Roser Viñas PungrauXXX, RGE 3710 de 30.09.13 
 
Tercer. A més, en data 28 de novembre de 2013 s’han concertat sengles convenis urbanístics 
amb les propietàries Rosa i Lluïsa Castro Martínez.  
 
Quart. Arran de les al·legacions i dels convenis signats, s’han introduït alguns ajustaments 
menors en la zonificació i, d’ofici, s’han practicat les al·legacions que s’especifiquen tot seguit:  
 
1. S’han modificat la configuració de l’equipament per tal de, per una banda, adequar la 

volumetria de la futura ampliació del volum de l’edifici de l’actual ajuntament; i per l’altra, de 
permetre un accés més ampli i visualment més atractiu a la plaça de nova creació des de la 
Carretera de Vic.  
 

2. S’ha establert la possibilitat que el sistema d’actuació urbanística passi a ser la expropiació, 
en el cas que concorri unanimitat en els propietaris que tinguin obligacions de cessió. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. Naturalesa de l’informe 
Atès que l’acord requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres del ple

62
, l’informe 

forma part de l’assessorament jurídic preceptiu
63

 i no és vinculant
64

.  
 
L’informe del secretari abasta també el de l’interventor, a raó que el primer actuarà 
accidentalment com a tal en raó al decret d’Alcaldia número 497, de data 22 de novembre de 
2013. 
 
Segon. Remissió a l’informe 10/2013 
Atès que el document sotmès a aprovació provisional incorpora les prescripcions de l’acord 
d’aprovació inicial i atès l’abast, molt menor i clarament ajustat a dret, de les alteracions 
introduïdes respecte l’aprovació inicial, cal declarar aquí, com a reproduïts, tots els fonament 
que ja constaven en l’aprovació inicial per tal de declarar ajustada a dret la modificació. També 
procedeix a declarar que s’han esmenat les deficiències que afectaven aquell document, i que 
van ser corregides a través de la documentació de l’aprovació inicial.  
 
CONCLUSIONS 
 
S’ajusta a dret la proposta d’aprovació provisional de modificació puntual del PGOU en l`àmbit 
de la Plaça de la Vila.  

                                                      
62

 Article 47.2 .f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
63

 Article 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
64

 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
publiques i del procediment administratiu comú.  
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Sant Fruitós de Bages, 28 de novembre de 2013 
 
 
 
 
ANNEX 3. INFORME DE L’EQUIP TÈCNIC REDACTOR ( DIPUTACIÓ DE BARCELONA ) 

 
 
 
( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. ) 
 

 
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.  

 
 
CMI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

14. Reglament del registre municipal d’entitats i associacions de Sant Fruitós 
de Bages.  

 
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 15 de desembre de 2010 
el reglament del registre municipal d’entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. En data 8 de març de 2011 es va procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del text íntegre del reglament en tant que durant el període 
d’exposició pública no s’havien presentat reclamacions ni al·legacions 
 
Tercer. A partir de la dinàmica de funcionament del referit registre des de l’aprovació 
del seu reglament s’ha constatat per part de la regidoria d’entitats la necessitat 
d’adaptar la seva redacció per incloure el supòsit d’entitats i associacions que realitzin 
el seu objecte en l’àmbit territorial del municipi a través de delegacions o seccions en 
el marc d’una finalitat pel que fa a l’entitat matriu d’abast universal i amb una projecció 
territorial simultània amb projecció més extensa. 
 
Quart. Als efectes de la tramitació del procediment de modificació de reglament 
conforme el previst a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
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locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i atenent a la concreció de 
l’aspecte a incorporar en el text del reglament, es considera pertinent que per part de 
la comissió informativa de serveis a la ciutadania actuï com a comissió d’estudi a 
efectes de la valoració de la proposta de modificació que s’efectua. 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació del reglament del registre municipal 
d’entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de serveis a la 
ciutadania, la modificació del reglament del registre municipal d’entitats i associacions 
de Sant Fruitós de Bages en relació als següents articles: 
 
Article 2 (entitats que poden sol·licitar la inscripció) es modifica la redacció de l’apartat 
1: 
 
On diu: 
 
2.1. Poden sol·licitar la inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions les 
entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes i que 
tinguin el domicili social a Sant Fruitós de Bages, l’objecte de les quals sigui la 
defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest 
municipi. 
 
En particular, s’hi podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de pares i 
mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les 
de solidaritat, les que actuïn en l’àmbit de la salut, l’àmbit social, les de caràcter 
sindical, empresarial, professional, religiós i qualsevol altra de similar. 
 
2.2. En cap cas no s’acceptarà la sol·licitud d’inscripció d’entitats i associacions que, 
directament o indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds 
discriminatòries, sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions. 
 
Ha de dir: 
 
2.1. Poden sol·licitar la inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions: 
 
a) les entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes i 
que tinguin el domicili social a Sant Fruitós de Bages, l’objecte de les quals sigui la 
defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest 
municipi. 
 
En particular, s’hi podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de pares i 
mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les 
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de solidaritat, les que actuïn en l’àmbit de la salut, l’àmbit social, les de caràcter 
sindical, empresarial, professional, religiós i qualsevol altra de similar. 
 
b) les entitats i associacions sense ànim de lucre que, dins el marc territorial de 
Catalunya, l’estat espanyol o a nivell internacional, representin interessos 
sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o anàlegs.  
 
La sol·licitud d’inscripció d’aquestes entitats i associacions s’haurà de 
formalitzar per les delegacions o seccions territorials d’aquestes entitats d’àmbit 
provincial (Barcelona), comarcal (Bages) o municipal (Sant Fruitós de Bages), 
essent realitzada la inscripció amb efectes únics respecte a l’entitat matriu (les 
dades corresponents a delegació o secció territorial únicament es tindran en 
compte a efectes d’informació de contacte). 
 
c) els grups de fet del marc territorial del municipi de Sant Fruitós de Bages i que 
tinguin per objecte fonamental de la seva activitat la millora de la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes. 
 
A aquests efectes resulta d’aplicació el previst a la disposició addicional primera 
d’aquest reglament, essent considerat com a supòsit excepcional que requerirà 
justificació per part del sol·licitant com a persona de referència i al que 
resultaran d’aplicació el previst a l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú en relació a les sol·licituds d’iniciació de procediment. 
 
2.2. En cap cas no s’acceptarà la sol·licitud d’inscripció d’entitats i associacions que, 
directament o indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds 
discriminatòries, sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords per termini de 30 dies, a fi 
que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell 
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin 
formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, la modificació del reglament restarà 
definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord de manera expressa i es 
procedirà directament a la publicació del text modificat. 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’acord aprovarà una 
disposició administrativa general, que posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant la sala del 
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contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar a partir des de que l’aprovació esdevé 
definitiva. 

- 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: Unanimitat dels membres presetns.  
 

 
15. Justificació de subvencions extraordinàries atorgades pel Ple de 

07.11.2013 en l’àmbit “Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de 
participació oberta 2013” de la Diputació de Barcelona. 

 
Primer. El Ple municipal de 13.11.2013 va acordar: 
 
“Primer. Concedir subvenció extraordinària a les entitats destinada a cobrir part del 
cost de les activitats de les activitats segons el següent detall: 
 

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 30 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: 
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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.” 
 
Segon. Les entitats han presentat la justificació de la subvenció a fi de tramitar el 
procediment de justificació i percepció de la subvenció atorgada, procediment que és 
objecte d’acumulació a fi que sigui resolt en un únic acte administratiu (art. 73 de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre LRJPAC). 
 
Tercer. La documentació presentada ha estat objecte d’informe per part del tècnic que 
subscriu. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple previ dictamen favorable de la comissió informativa 
de Serveis Personals, la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció per despeses derivades de l’objecte de 
l’activitat amb càrrec a la partida pressupostària 46.341.48927 de l’exercici 2013, 
conforme a la documentació acreditativa aportada i que s’accepta com a justificació 
adequada a la subvenció atorgada pel Ple en data 7.11.2013, concedida a: 
 

ENTITAT  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. Notificar el present acord a les entitats beneficiaries i comunicar a la 
Intervenció municipal perquè procedeixi, si s’escau, al seu pagament. 
 
Tercer.  Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
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. 
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- 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: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

16. Aprovació de la justificació del conveni de l’ASFE. 
 

Primer. L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i ASFE (Associació Sant Fruitós 
d’Esports) van subscriure en data 21.05.2013 un conveni subvencional de 
col·laboració, pel qual s’atorga a aquesta associació una subvenció de 34.481,53 €. 
 
En el pacte V del conveni es regulen els aspectes formals i materials per justificar la 
subvenció atorgada. 
 
En el pacte IV, s’estableix que el pagament de l’import de la subvenció part de 
l’ajuntament, es realitzarà (80 % (27.585,22 €) a la signatura del conveni i el 20% 
restant (6.896,31 €) a la justificació del mateix) un cop validada la justificació 
corresponent. 
 
Segon. Atès que ASFE, ha presentat en data 14.11.2013 (RE 2013/4371) la 
documentació que composa el compte justificatiu de la subvenció atorgada. 
 
Tercer. Vist l’informe obrant a l’expedient sobre el compliment dels requisits de la 
subvenció atorgada. 
 
Per això es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Personals, de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció per despeses derivades de l’objecte del 
conveni que es va atorgada amb càrrec a la partida 46.341.48909 (conveni amb entitat 
ASFE), conforme a la documentació aportada que s’accepta com a justificació de la 
despesa autoritzada mitjançant acord de Ple de 10 d’abril de 2013. 
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Segon. Donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per procedir al pagament del 
20 % de  la subvenció pendent i notificar a l’entitat. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
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: Unanimitat dels membres presents.  

 
 
 

17. Aprovació de la justificació del conveni de l’Associació per a la 
comunicació Montpeità 2013. 

 
Primer. L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació per a la comunicació 
Montpeità van subscriure en data 27.09.2013 un conveni de col·laboració pel qual 
s’atorga a aquesta associació una subvenció de 2.000,00 €. 
 
En el pacte II f) del conveni es diu que l’Associació per la comunicació Montpeità haurà 
de presentar una memòria anual abans del 10 de desembre de 2013 que ha d’incloure 
un balanç econòmic amb detall d’ingressos i despeses. Igualment haurà de presentar 
còpia compulsa de factures (que hauran de complir els requisits legals mínims 
establerts) per un import mínim del doble de l’import subvencionat. 
 
En el pacte VII, s’estableix que el pagament de l’import de la subvenció part de 
l’ajuntament, es realitzarà (70 % (1400,00 €) a la signatura del conveni i el 30% restant 
(600,00 €) a la justificació del mateix) un cop validada la justificació i la memòria anual. 
 
Segon. Vist l’informe del tècnic de cultura obrant a l’expedient sobre el compliment 
dels requisits de la subvenció atorgada. 
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Tercer. Atès que l’Associació per la comunicació Montpeità, ha presentat en data 
22.11.2013 (RE 2013/4480) la documentació que composa el compte justificatiu de la 
subvenció atorgada. 
 
Per això es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Personals, de la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció per despeses derivades de l’objecte del 
conveni que es va atorgada amb càrrec a la partida 42.338.48920 a l’Associació per a 
la comunicació Montpeità,  conforme a la documentació aportada que s’accepta com a 
justificació de la despesa autoritzada mitjançant acord de Ple de 12 de juny de 2013. 
 
Segon. Donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per procedir al pagament del 
30 % de  la subvenció pendent i notificar a l’entitat. 
 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
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: Unanimitat dels membres presents.  
 

 
18. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 

Bages, per al servei de transport escolar no obligatori curs 2013-2014. 
 
Primer. Atès que el Consell Comarcal del Bages (CCB) gestiona entre d’altres, el 
transport escolar que trasllada l’alumnat del municipi de Sant Fruitós de Bages als 
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centres educatius IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del 
Puig, mitjançant determinades rutes de transport escolar, prèviament acordades amb 
la comunitat educativa. 
 
Segon. Tant el Consell Comarcal del Bages com l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, han demostrat la voluntat manifesta de col·laboració en el manteniment del 
transport escolar no obligatori, que trasllada des del seu nucli de residència als 
alumnes d’educació obligatòria, als centres educatius del municipi, com es constatable 
a la proposta de conveni tramesa pel CCB que va tenir entrada a l’ajuntament el dia 
31.10.2013 (RE 2013/4213), que s’adjunta com Annex 1 i altra documentació obrant a 
l’expedient. 
 
Tercer. Atès que a la partida 43 324 46501 del pressupost 2014, es preveu consignar 
crèdit suficient i conforme per atendre les despeses que meriti la present aprovació del 
conveni a l’esmentat exercici pressupostari. 
 
Quart. Vist informe de vicesecretaria obrant a l’expedient. 
 
La regidoria d’ensenyament proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió 
informativa de serveis a la ciutadania, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós 
de Bages que es desplacen a l’IES Gerbert d’Aurillac, a l’escola Monsenyor Gibert i a 
l’escola Pla del Puig, curs 2013/2014. (Annex 1). 
 
Segon. Autoritzar i disposar a favor del Consell Comarcal del Bages l’import de 
29.984,74 €, import el qual s’atendrà amb càrrec a la partida 43 324 46501 del 
pressupost que per al proper exercici 2014 aprovi el Ple de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Condicionar l’aprovació del present acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a la partida indicada a l’anterior apartat del pressupost que per a la propera 
anualitat del 2014 aprovi l’ajuntament, a fi de poder atendre les obligacions derivades 
del conveni. 
 
Quart. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria. 
 
Cinquè. Facultar a l’alcalde president d’aquest ens perquè procedeixi a la signatura 
del conveni que s’adjunta al present acord. 
 
Sisè. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, que posa fi a la via administrativa i es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant els 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 dictada, 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
ANNEX 1. 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE SANT FRUITÓS DE BAGES QUE ES DESPLACEN 
A L’INSTITUT GERBERT D’AURILLACH, A L’ESCOLA MONSENYOR GIBERT I A 
L’ESCOLA PLA DEL PUIG 
 
A Manresa,  
A Sant Fruitós de Bages,  
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Mercè Cardona Junyent, Presidenta i en representació del 
Consell Comarcal del Bages. 
 
I d’altra part, l’Il.lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, en la seva qualitat d’Alcalde-
president de Sant Fruitós de Bages. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a contractar i 
obligar-se, en els termes del present document, pel que posades prèviament d’acord 
les parts, lliurement, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el 
Departament d’Educació  de la Generalitat de Catalunya amb data 24 de juliol de 
1996, les competències, entre d’altres, de la gestió del transport escolar en l’àmbit de 
la comarca, d’acord amb el Decret 161/96, de 14 de maig, regulador del servei escolar 
de transport. 
 
II.- Que a partir d’aquestes competències i d’acord amb el que es desprèn del 
D161/1996, de 14 de maig, el Consell Comarcal podrà, en la mesura de les 
disponibilitats de la consignació pressupostària prevista en el conveni, portar a terme 
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la prestació de serveis de transport no obligatori i/o la col·laboració en el finançament 
dels mateixos. 
 
III.- Que el transport dels alumnes que es desplacen des de Sant Fruitós de Bages als 
centres escolars de primària Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig i al centre 
de secundària Institut Gerbert d’Aurillach, es considera un transport escolar no 
obligatori ja que es realitza en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
IV.- Que seguint aquesta línia de col·laboració amb els municipis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Bages en paral·lel a la gestió d’aquest transport escolar no 
obligatori assumeix el 70% del cost del servei escolar. 
 
La resta de l’import fins a cobrir el 100% del cost del servei, correspon a la quantitat 
que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de fer efectiva al Consell Comarcal 
del Bages. 
 
Per tot això, ambdues parts concerten el present conveni de col·laboració amb 
subjecció a les següents  
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració  entre 
el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a gestionar 
i sufragar les despeses derivades de la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori  dels alumnes de Sant Fruitós de Bages que es desplacen al l’Escola 
Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert d’Aurillach, durant  el curs 
13/14. 
 
Segona.-  En el marc d’aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Bages es 
compromet a dur a terme la contractació i la gestió del  servei de transport escolar dels 
alumnes residents a Torroella de Baix, La Rosaleda i Les Brucardes (Sant Fruitós de 
Bages) matriculats a l’Escola Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert 
d’Aurillach que han sol·licitat el servei, d’acord amb la relació annexa, fins la 
finalització del  curs escolar 13/14. 
 
Tercera.-  En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’obliga 
a col·laborar econòmicament en la prestació del servei de transport escolar, assumint 
la part corresponent al 30% del cost del servei, d’acord amb la previsió següent: 
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SERVEI 

COST DEL 
SERVEI 
CURS 13/14 

APORTACIÓ 
CONSELL 
COMARCAL 

APORTACIÓ  
AJUNTAMENT SANT 
FRUITÓS DE BAGES 

L-23 Rosaleda - Torroella - IES 
Gerbert d'Aurillach 
 

14.928,18 €         10.449,73€    4.478,45 €  

L-24 Rosaleda - Torroella - 
Brucardes - Escola Monsenyor 
Gibert 

               
31.972,36 €  
 

               
22.380,65 €  
 

 
     9.591,71 €  
 

L-24 Rosaleda - Torroella - 
Brucardes - Escola Pla del Puig 

               
31.093,04 €  
 

               
21.765,13 €  

 
     9.327,91 €  
 

L-24 Canvi de sentit a l'Uniplant 
en els serveis de tornada de la 
línia L-24 

 
723,26 €  

                     
- 

       
              723,26 €  
 

LT-NO-3 Brucardes - IES 
Gerbert d'Aurillach 

             
19.544,69 €  
 

               
13.681,28 €  

 
     5.863,41 €  
 

TOTAL 29.984,74€ 

 
Quarta.- El pagament de l’aportació corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages es fraccionarà en dos imports iguals. El pagament del primer import es durà a 
terme durant el mes en què es formalitzi la signatura del conveni i el segon, durant el 
mes de juny de 2014. Ambdós s’ingressaran directament al núm. de compte 2013 
6010 11 0200680282 del Consell Comarcal del Bages. Correspondrà a l’ajuntament 
assumir els interessos de demora i/o les despeses financeres sobre qualsevol 
pagament a càrrec del Consell Comarcal del Bages, que tinguin causa en la demora 
de la transferència al Consell Comarcal de l’aportació municipal, que es regiran pel 
que disposa el TRLRHL i la LGT pel que fa al procediment a seguir. 
 
Cinquena.- La durada d’aquest conveni, s’estableix únicament i sense possibilitat de 
pròrroga fins a la finalització del curs escolar 2013/2014. 
 
Sisena.- Procedirà la resolució anticipada del conveni per: 
 

- Incompliment d’alguna de les parts de qualsevol dels pactes estipulats en 
aquest conveni, fos quina fos la causa, de conformitat amb allò establert a 
l’article 1124 del Codi Civil. 

- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 
que se’n deriven. 

- Per la resolució anticipada del contracte de gestió del servei de transport 
escolar. 

 
Setena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir en la seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho 
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faci necessari, les parts poden acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, les parts signen aquest document, 
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
  
La Presidenta del Consell    L’alcalde de Sant Fruitós de Bages  
Comarcal del Bages      
 
 
    
Sra. Mercè Cardona i Junyent   Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
 
 
Davant meu, en dono fe       Davant meu, en dono fe    
La Secretaria,      El secretari, 
 
 
 
Sra. Maria Llum Bruno Garcia    Sr. Josep González Ballesteros” 
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( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. ) 
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( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. ) 
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( Dades eliminades en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. ) 

 
 

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.  

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No consten precs ni preguntes a l’ordre del dia.  
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
 

 Sobrevingut 1. Aprovar la pròrroga amb caràcter transitori del contracte 
derivat de “serveis de telecomunicacions dels municipis, consells 
comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les 
comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, 
del Ripollès i del Solsonès”. 

 
Primer. Atès que el Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració,  va 
aprovar en data 17 de novembre de 2005 l’acord marc per a l'homologació de diversos 
serveis de telecomunicacions, agrupats en els següents LOTS: 
 
LOT 1.- SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 
LOT 2.- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
LOT 3.- SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Segon. Atès que aquest Consorci, mitjançant Decret de Presidència del 9 de 
desembre de 2010, va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de serveis anomenat 
“Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits 
al procés de compra agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, 
de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès” envers l’acord marc 
d’homologació esmentat, dividit en tres lots i a favor de les empreses operadores que 
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s’indiquen, per un termini de dos anys prorrogable per mutu acord de les parts, fins un 
màxim de dos anys més: 
 

- LOT 1.- Serveis de comunicacions de telefonia fixa, a favor de l’empresa 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.   

- LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades) a favor de l’empresa 
TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SA  

- LOT 3.- Serveis de comunicació de dades i accés a internet, , a favor de 
l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. 

 
Tercer. Atès que, per Decret del 21 de desembre de 2012, es va aprovar una pròrroga 
per un període d'un any, amb efectes des del 21 de desembre de 2012 fins el 22 de 
desembre de 2013, amb les condicions d'execució establertes al contracte inicial. 
 
Quart. Atès que, en virtut del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
el Consorci Localret per tal de dur a terme la contractació centralitzada dels serveis de  
telecomunicacions (veu, mòbil i dades),  el Consorci Localret, per Decret de 
Presidència de data 30 d’octubre 2013, va aprovar l’expedient de contractació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis derivat de 
l’acord marc esmentat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada”, amb un pressupost de licitació de 21.950.350,47 €, IVA inclòs 
del 21% i un període de vigència de dos anys, prorrogables fins a un màxim de dos 
anys més. 
 
Cinquè. Ateses les dificultats sorgides durant la fase de recollida d’informació i de 
comprovació i anàlisi de tots els aspectes tècnics i econòmics necessaris per a 
l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques de l’esmentat procés de contractació 
agregada, l’aprovació de l’inici de l’expedient ha sofert un endarreriment respecte de la 
previsió inicial, per la qual cosa la seva entrada en vigor està prevista per l’1 de març 
de 2014.  
 
Sisè. Atès que aquest Ajuntament està interessat en poder obtenir els beneficis 
d'aquesta nova  contractació agregada, actualment en fase de licitació i que, per tant, 
considera necessari autoritzar al Consorci Localret per tal que pugui prorrogar el 
contracte vigent fins l’entrada en vigor de forma efectiva del nou que, com s’ha dit, està 
prevista pel pròxim 1 de març. 
 
Setè. Vist informe del tècnic informàtic de 22.04.2013 respecte del cost per a les 
properes anualitats i del qual, se n’extreu també el cost per al 2014 fixant-la en la 
quantitat de 56.648,39 euros, IVA inclòs, la qual anirà a càrrec íntegrament de l'any 
2014. 
 
Vuitè. Atès que aquesta pròrroga, que cal considerar transitòria i necessària, del 
contracte fins ara vigent, no ha de suposar inicialment cap increment de la previsió 
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pressupostària prevista per l’any 2014, tenint en compte que l’endarreriment de 
l’entrada en vigor del nou contracte serà coberta per aquesta pròrroga i que, en tot 
cas, caldrà complementar-ho en els mesos que correspongui de l’exercici 2016. 
 
Novè. Atès que, pel que fa a l’existència de crèdit per cobrir aquesta pròrroga 
transitòria per l’endarreriment sobrevingut del nou contracte, aquest aspecte es 
condiciona a la previsió pressupostària que cal consignar el pressupost per a l’exercici 
2014; i en tot cas, la necessitat de comprometre la despesa futura addicional per l’any 
2016 pels mesos que afecti d’aquest exercici, la qual també tindrà caràcter de despesa 
pluriennal en els termes que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
La present proposta es formula en virtut del disposat en la regla segona punt 3 lletra h i 
punt 4 del Decret d’Alcaldia 472/2013 de 7.11.2013 sobre responsabilitats en la 
tramitació de procediments municipals. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, com a municipi adherit i 
beneficiari del contracte derivat de “serveis de telecomunicacions dels municipis, 
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les 
comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès 
i del Solsonès”, manifesta la seva conformitat a que el Consorci Localret pugui 
prorrogar la seva vigència amb caràcter transitori fins l’entrada en vigor de forma 
efectiva del nou contracte resultant de la contractació centralitzada que aquest 
Consorci està duent a terme, previst inicialment per l’1 de març, la qual tindrà les 
mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara el contracte derivat de serveis 
de telecomunicacions, desglossat en les següents fases i adjudicat a les respectives 
empreses següents: 
 
- Lot 1.- Serveis de comunicació de telefonia fixa, a l'empresa TELEFÒNICA DE 

ESPAÑA SAU. 
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- Lot 3.- Serveis de comunicació de dades i accés a Internet, a l'empresa 
TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU 

 
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa que comporta aquesta pròrroga, la qual 
anirà a càrrec de l'autorització en el seu dia aprovada per a la contractació 
centralitzada pel període 2014 i 2015, amb la regularització pressupostària que al 
respecte consideri adient dur a terme la Intervenció municipal. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local/Ple per al seu 
coneixement i ratificació, en ser l’òrgan competent.. 
 
Quart.- Notificar la present resolució al Consorci Localret. 
 
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 
 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I NO HA ESTAT DICTAMINTAT PER 
COMISSIÓ INFORMATIVA :  
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 
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. 
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 Sobrevingut 2. Aprovació de l’adhesió al Conveni marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis 
Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015. 

 
Primer.- Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Bages en data29 de novembre 
de 2013 (registre d’entrada 2013/4638 de 03/12/2012) en el que s’informa que en 
sessió plenària ordinària d’aquesta administració de data 25.11.2013 ha aprovat el 
“Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels 
Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015”. 
 
Segon.-  Vist que segons s’estableix al punt vuitè del Conveni: 
 
“Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’endemà de l’aprovació de l’acord 
d’adhesió efectuat per l’òrgan competent del respectiu ajuntament i estendrà els seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2015, amb efectes econòmics des de l’1 de gener 
de 2013. L’acord d’adhesió, efectuat per l’òrgan competent, es traslladarà mitjançant 
certificat de la Secretaria de la Corporació al Consell Comarcal, el qual efectuarà com 
a dipositari i en donarà trasllat a les parts. Anualment, es procedirà a la revisió, 
actualització i aprovació, si s’escau, dels annexos i fitxes programes que continguin 
ajustos econòmics i programàtics necessaris per al correcte desenvolupament del 
conveni” 
 
Tercer.- Atès que s’adjunten dos exemplars originals del Conveni marc, juntament amb 
les fitxes relatives al 2013, degudament signades pel Consell Comarcal, per tal que es 
retorni un dels exemplars degudament signat per la nostra entitat. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,  al Conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 
20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis Socials 
Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015, acceptant totes les clàusules i condicions que 
figuren en els seus annexes i fitxes. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura del conveni, que figura com a 
annexa a aquest expedient. 
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Tercer.- Remetre al Consell Comarcal del Bages certificat de l’aprovació del Conveni 
juntament amb un exemplar i els seus annexes i fitxes degudament signat i notificar a 
les àrees d’Intervenció i Tresoreria, i Serveis Socials per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Significar que:  
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser  impugnat per mitjà de 

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

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant 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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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

COMARCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES  D’IGUALTAT, 2013-2015 

 
 

ANTECEDENTS 
- L’any 1990, el Consell Comarcal del Bages signà conveni amb el 

Departament de Benestar Social de la Generalitat, en relació als serveis 

socials d’atenció primària. 

 
- Un cop signat aquest conveni, el Consell Comarcal del Bages signà 

convenis amb tots els ajuntaments de la comarca. 

 
- En data 13 de febrer de 1990, el Ple del Consell Comarcal del Bages va 

aprovar el conveni marc sobre la prestació del Servei Social d’Atenció 

Primària a la comarca del Bages que signaren el Consell Comarcal i els 

ajuntaments. Aquest conveni marc s’adequà a la normativa aplicable vigent 

l’any 1990, el Decret 27/1987, d’ordenació dels serveis socials i el Decret 

39/1988, de promoció, finançament i prestacions econòmiques dels serveis. 

 
- Aquest conveni marc es va anant prorrogant anualment pels ajuntaments de 

la comarca del Bages fins l’any 2001, acompanyat d’annexos reguladors de 

les especificitats. 

 
- L’any 2002, el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca 

estan interessats en signar un nou conveni de col·laboració que substitueixi 

l’antic, signat l’any 1990 i prorrogat anyalment fins l’any 2007. 

 
- L’any 2007, s’aprova la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

atenent als principis rectors i els drets en l’àmbit dels serveis socials 

establerts en l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que regula i 

ordena el sistema de serveis socials a Catalunya. La mateixa llei disposa 

que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, 

tan propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera 

de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveure que les 

comarques supleixin els municipis de menys de vint mil habitants en la 

titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests 
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municipis, així com establint que correspon als ens locals supramunicipals 

promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de 

l’atenció social especialitzada. 

 
- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, comporta una nova concepció sobre els 

serveis socials i estableix unes obligacions a les Administracions Públiques, 

previstes en l’article 65, en el sentit que aquestes han de garantir l’accés 

universal a les prestacions garantides i el finançament del mòdul social 

d’aquestes prestacions, i per aquest motiu s’estableix un nou marc de 

coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals, que partint del 

respecte a l’autonomia local possibiliti gestionar els serveis socials amb 

criteri d’economia, eficiència i eficàcia. 

 
- Sota el principi de cooperació, col·laboració i coordinació, per acord del Ple 

del Consell Comarcal del Bages s’aprova en data 22 de setembre de 2008 el 

“Contracte Programa 2008-2011 per la coordinació, cooperació i 

col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de 

serveis socials i altres programes relatius al benestar social”, que es 

configura com a instrument adequat per articular els compromisos i les 

relacions de coordinació i cooperació interadministrativa, establint uns 

objectius de millora, a mig i llarg termini, d’abast quadriennal. 

 
- L’any 2008, el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca 

van signar  un nou conveni de col·laboració que tenia  com a finalitat adaptar 

les relacions entre ambdues administracions al nou marc legal establert així 

com  al contracte programa signat pel Consell Comarcal. 

 
- Per acord de ple de data 23 de juliol de 2012 es va aprovar el Contracte 

programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 

entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 

Bages, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 

social i polítiques d’igualtat, sota la consideració que cal mantenir el 

contracte programa com una eina molt vàlida de relació interadministrativa 

que permet més fluïdesa en les relacions entre les parts mitjançant un ampli 

consens en els acords i la participació de totes en l’avenç cap al Sistema 

català de serveis socials, juntament amb la voluntat compartida de 

progressar en la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre les 

administracions. 
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Considerant la voluntat del Consell Comarcal i dels Ajuntaments de la comarca per 

adequar-se de nou als canvis operats pel Contracte Programa 2012-2015 i continuar 

progressant en la gestió eficaç i eficient dels recursos a través de la coordinació i 

col·laboració entre les ambdues administracions. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 
- Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis 

Socials. 

 
- 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. 

 
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya. 

 
 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 

 
- Ley 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal y 

Atenció a las persones en situació de dependència. 

 
- Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. 

 
- Llei orgànica 3/2007,del 22 de març,  per a la igualtat efectiva de dones i 

homes. 

 
- Llei 14/2010,  de 27 de maig de 2010,  dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència. 

 

REUNITS 

 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

116 
 

D’una banda, la il·lustríssima Sra. Mercè Cardona i Junyent, Presidenta del Consell 
Comarcal del Bages, assistida per la Secretària del Consell Comarcal del Bages, Sra. 
Maria Llum Bruno i Garcia. 
I d’altra part, l’il·lustríssim Sr./a. ......................., Alcalde/essa ...................... de 
l’Ajuntament .................., assistit pel Secretari, .................. 
 

MANIFESTEN 

 

1. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, per la qual s’aprova la Llei de serveis socials, 

configura el dret a l’accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter 

universal que esdevé un principi bàsic del Sistema, orientat a la cohesió social, la 

igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones, al seu mateix temps 

organitza els serveis socials des d’una definició competencial basada en la 

descentralització i en la subsidiarietat, amb més participació, coordinació i 

cooperació dins el sector. 

 

2. Que els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis 

socials i la garantia de més proximitat als usuaris/àries i als àmbits familiar i social, 

a més de ser un dispositiu potent d’informació, diagnòstic, orientació, suport 

intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més d’ésser la porta 

d’entrada habitual al sistema de serveis socials, és l’eix vertebrador de tota la 

xarxa de serveis. 

 

3. Que el Serveis Socials s’organitzen territorialment d’acord amb els principis 

següents; descentralització, desconcentració, proximitats als ciutadans, eficàcia i 

eficiència en la satisfacció de les necessitats socials, equilibri i homogeneïtat 

territorial, accessibilitat a la informació i als serveis socials, coordinació i treball en 

xarxes, i al seu mateix temps les àrees bàsiques de serveis socials es configuren 

com la unitat primària de l’atenció social als efectes de prestació del serveis 

socials bàsics, organitzada sobre una població mínima de vint mil habitants. 

 

4. Que el finançament dels serveis socials bàsics és compartit entre els ajuntaments, 

l’entitat local titular de l’àrea bàsica de serveis socials i l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i 

projectes, els serveis d’ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com 

a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 

universalitat i la gratuïtat, l’usuari pot haver de copagar el finançament de la 

teleassistència i dels serveis d’ajuda a domicili. 

5. Que tots els acords d’aquest conveni interadministratiu són sotmesos a la 

normativa vigent aplicable en cada moment i respon a les previsions contingudes 
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en el Contracte Programa 2012-2015 per la coordinació, cooperació i col·laboració 

entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 

Bages, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat. 

 

6. El present conveni és un conveni marc que regula els aspectes generals i que es 

desenvoluparà en la pràctica mitjançant convenis específics o mitjançant annexos 

entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments. 

 

 

I amb l’objecte d’estructurar i coordinar les actuacions, ambdues parts han arribat als 
següents acords[m1]: 
 

ACORDS 
Primer. Objecte[m2]  

 

L’objecte d’aquest conveni pel període 2013-2015 és articular els mecanismes de 

coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages, quan a la prestació 

i finançament dels serveis socials i altres programes d’igualtat de gènere. 

 

 

Segon. Principis rectors 

 

Les actuacions que es duen a terme per raó d’aquest conveni es regeixen pels 

principis de llibertat, subsidiarietat, igualtat, autonomia local i solidaritat i pels principis 

específics de responsabilitat pública, simplificació, racionalització i eficàcia en la 

satisfacció de les necessitats socials, concretament: 

 

 Donar prioritat a l’atenció de les persones en situació d’especial necessitat 

social i de dependència. 

 Objectivar i homogeneïtzar les condicions de prestació i de finançament dels 

serveis inclosos. 

 Guardar fidelitat institucional i aconseguir més fluïdesa en les relacions 

interadministratives. 

 Optimitzar els recursos d’ambdues parts. 

 Desenvolupar sistemes sostenibles de provisió de serveis socials, altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 

Tercer. Serveis i programes inclosos  
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El desenvolupament del conveni es concreta en les accions detallades en les fitxes 

que acompanyen aquest document, que atenent al marc competencial actual, 

s’estructuren en dos nivells d’acció: 

Nivell 1 - Serveis socials bàsics:  

 

Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics. 

 
1. Servei bàsic d’atenció social (dotació professionals (treballador/a social i 

educador/a social) i cofinançament dels professionals) 

 
2.  Serveis d’atenció domiciliària  

2.1  Servei d’ajuda a domicili social (SAD SOCIAL) 
2.2  Servei d’ajuda a domicili d’atenció a la Dependència  
       (SAD DEPENDÈNCIA). 
 

3. Ajuts d’urgència social 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes i projectes específics:  

 

Fitxa 2. Projectes i programes específics de suport als municipis. 
 
Fitxa 3. Serveis d’Informació i Atenció a la Dona: 

- Allotjament urgent per a dones i els seus fills i filles víctimes  de violència 

masclista. 

- Ajuts econòmics d’urgència per a dones i els seus fills i filles víctimes de 

violència masclista. 

- Servei terapèutic de suport psicosocial per a dones que han patit o pateixen 

violència masclista. 

 
Quart. Àmbit territorial  

 

L’àmbit d’aplicació serà els dels municipis adherits d’acord amb l’organització territorial 

establerta a l’ Annex1 d’aquest conveni i que correspon a l’Àrea Bàsica de de Serveis 

Socials de la Comarca del Bages (ABSSC). 

 
 
Cinquè. Règim jurídic 
 
El present conveni marc es regeix pels seus acords i annexes i/o fitxes de programes 
que s’actualitzen anualment i en allò que no estigui previst a les mateixes, pels articles 
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303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens locals i la resta de disposicions. 
 
 
Sisè. Jurisdicció competent  

 

La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, 
en darrera instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
 
Setè. Responsabilitat enfront tercers  

 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
 
Vuitè. Vigència 

 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’endemà de l’aprovació de l’acord 
d’adhesió efectuat per l’òrgan competent del respectiu ajuntament i estendrà els seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2015, amb efectes econòmics des de l’1 de gener 
de 2013. L’acord d’adhesió, efectuat per l’òrgan competent, es traslladarà mitjançant 
certificat de la Secretaria de la Corporació al Consell Comarcal, el qual actuarà com a 
dipositari i en donarà trasllat a les altres parts. Anualment, es procedirà a la revisió, 
actualització  i aprovació, si s’escau, dels annexos i fitxes programes que continguin 
ajustos econòmics i programàtics necessaris per al correcte desenvolupament del 
conveni 
 

 
 
Novè. Compromisos de les parts 

 
Funcions del Consell Comarcal del Bages 
Coordinar, respectant en tot cas les competències municipals establertes a la 
legislació sobre règim local, les actuacions establertes que es prevegin en el Pla 
Estratègic de Serveis Socials, en els Plans Sectorials així com en els Plans d’ actuació 
Local que s’elaborin, per a l’execució de les quals pot emprar qualsevol de les formes 
de gestió de serveis públics establertes a la legislació local. 
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Cooperar en la implantació, el desenvolupament i la millora dels serveis socials de la 
Xarxa de Serveis Socials d’ Atenció Pública i dels equipaments d’interès social. 
Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció 
social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la 
població de llur àmbit territorial. 
Portar a terme les tasques d’informació, d’avaluació i de dades estadístiques 
consensuades amb els ajuntaments que, especialment, serveixin a les tasques 
d’ordenació i planificació, tant del Consell Comarcal com de l’administració de la 
Generalitat, per tal d’estudiar i detectar les necessitats en llur àmbit territorial. 
Donar suport a les tasques d’inspecció i de control en matèria de Serveis Socials quan 
l’Administració de la Generalitat sol·liciti col·laboració. 
Oferir al personal adscrit als Serveis Socials Bàsics de la comarca la formació 
continuada, supervisió de casos, coordinacions tècniques i documentació necessària 
que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la 
població. 
Desenvolupar iniciatives d’informació i orientació als ciutadans que es promoguin i 
fomentar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació social i solidaritat social. 
Col·laborar amb els Ajuntaments adherits per a la correcta tramitació de totes les 
prestacions a les que tenen dret els usuaris. Desenvolupar iniciatives d’informació i 
orientació als ciutadans que es promoguin i fomentar la participació ciutadana en els 
àmbits d’actuació social i solidaritat social. 
Facilitar als Ajuntaments informació de tots aquells recursos, convocatòries, 
subvencions i ajudes que periòdicament es van convocant des d’altres organismes o 
Institucions. 
Elaborar el Pla d’ Actuació Local d’acord amb les determinacions de la Llei 7/2007 i el  
Contracte - Programa del DASC. 
Oferir l’assessorament tècnic d’atenció social als professionals dels Serveis Bàsics. 
Oferir suport als municipis per executar els programes individuals d’atenció a la 
dependència i de promoció de l’autonomia personal. 
Elaborar protocols d’actuació professional d’àmbit comarcal: violència masclista, 
infància, gent gran entre d’altres. 
Prestar el servei del Punt d’ Informació i Atenció a les Dones dels municipis adscrits a 
aquest conveni. 
Vetllar pel compliment de la normativa vigent i de les directrius del Pla Estratègic de 
Serveis Socials, en els Plans Sectorials així com en els Plans d’ actuació Local que 
s’elaborin i oferir, en la mesura de les seves disponibilitats, el suport tècnic adient a les 
necessitats que li comuniquin els ajuntaments. 
Atorgar els contractes, així com l’establiment de les relacions de col·laboració i 
cooperació amb altres administracions, que siguin necessaris per l’execució de les 
actuacions que es prevegin amb la finalitat de donar compliment a aquest conveni. 
Promoure actuacions de sensibilització i participació ciutadana en l’àmbit de la 
discapacitat. 
Gestionar i distribuir  el finançament atorgat pel Departament de Benestar Social i 
Família als ajuntaments de l’ABSS comarcal, d’acord amb els criteris rectors i les 
condicions que es concreten a cada una de les fitxes. 
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Funcions dels Ajuntaments  

 

Els ajuntaments hauran de prestar els serveis socials bàsics per sí mateixos o 
agrupats amb la col·laboració i cooperació  tècnica i/o econòmica del Consell 
Comarcal del Bages, i exercint les següents funcions: 
Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 
Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social, o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb 
la legislació de protecció de dades. 
Proposar, establir i revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona 
estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. 
Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 
Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment 
si hi ha menors. 
Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen 
la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de 
convivència i els grups en situació de risc. 
Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 
Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 
Promoure mesures d' inserció social, laboral i educativa. 
Gestionar prestacions d'urgència social. Promoure mesures d'inserció social, laboral i 
educativa. 
Aplicar protocols, municipals i en la seva absència el Comarcal,  de prevenció i 
d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables. 
Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques. 
Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis socials. 
Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, 
amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats 
del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 
Cooperar amb el Consell Comarcal en l’intercanvi d’informació, d’avaluació i de dades 
estadístiques que serveixin a les tasques d’ordenació i planificació tant del Consell 
Comarcal com de la Generalitat, així com facilitar al Consell Comarcal la memòria 
anual, a través del Dossier únic de recollida de dades dels serveis socials municipals 
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que sol·licita el Gabinet Tècnic d’Estudis i Planificació de la Generalitat de Catalunya 
dins el termini establert. 
 
D’acord amb la normativa vigent, per acomplir amb eficàcia i eficiència de les funcions 
abans esmentades, cal que els equips bàsics disposin del suport administratiu, del 
mitjans materials necessaris i de  condicions laborals adequades. 
 
 
Desè. Personal dels Serveis Socials bàsics  

 

El personal que formen els Serveis Socials Bàsics serà aportat pels ajuntaments que 

formen el sector que tenen personal propi, i pel Consell Comarcal en aquells municipis 

que presta el servei directament. 

 

 

La titulació dels professionals dels Serveis Socials Bàsics serà la següent:  

 

 Diplomat/da en Treball Social o Assistent Social (DTS) 

 Diplomat/da en Educació Social o habilitat/da  pel Col·legi professional (DES) 

   Treballador/a Familiar; es garantirà la capacitació professional que es determini 

en cada moment[m3]. 

 

Durant el període de vacances d’estiu, el Consell Comarcal posarà al servei dels 
ajuntaments un professional, treballador/a social i/o educador/a social, com a referent 
per atendre les consultes urgents i puntuals. 
 
 
Onzè. Finançament i pagament  

 

Les actuacions previstes en aquest Conveni es finançaran d’acord amb els criteris de 

les fitxes i/o annexes d’aquest conveni, amb els recursos provinents del Contracte 

Programa del Departament de Benestar Social i Família, prèvia justificació per part 

dels ajuntaments, com a data límit el 15 de gener de l’exercici següent. En el cas de no 

presentar la documentació dins el termini, el Consell Comarcal del Bages no podrà 

garantir la subvenció. 

 

Aquestes quantitats s’actualitzaran anyalment, juntament amb l’aprovació de la 

pròrroga del conveni, i sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries de les 

parts. 
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Les aportacions previstes pel Consell Comarcal resten condicionades a l’aportació que 

realitzi el Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb el Contracte - 

Programa que signen aquestes dues administracions. 

 

Cada any, el Consell Comarcal actualitzarà les quantitats econòmiques del pagament 

de les despeses de personal i desplaçaments, incorporat a la fitxa 1. 

 

 
Dotzè. Seguiment del conveni  

 

Es constituirà una Comissió d’Avaluació i Seguiment  per cada ens local o agrupació 

de municipis que tinguin serveis conveniats, d’acord amb la zonificació de l’Annex1.  

 

La Comissió  estarà formada pel conseller/a de serveis socials del Consell Comarcal, 

l’alcalde/essa i/o regidor/a de serveis socials de l’ajuntament/s i el/la cap de l’Àrea de 

serveis socials bàsics del Consell Comarcal. Aquesta comissió, i segons l’ordre del dia, 

podrà ser assistida, a petició dels membres de la comissió,  per les persones o grups 

de treball que es consideri adients.  

 

Els membres de la Comissió vetllaran pel compliment dels acords que obliguen les 

respectives parts, i es reuniran com a mínim una vegada l’any per efectuar la valoració 

de l’any anterior  i/o quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. 

Aquestes comissions es constituiran per Decret de presidència del Consell Comarcal 

un cop l’ajuntament o ajuntaments hagin comunicat al Consell Comarcal del Bages el 

seu representant/s. 

 

De les sessions s’aixecarà acta, essent la secretària de la Comissió la cap de l’Àrea de 

serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Bages. 

 

 

Tretzè. Causes d’extinció del conveni  

 

Són causes de resolució d’aquest protocol: 

 

 

 La finalització del període de vigència. 

 El mutu acord de les parts. 

 L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos 

d’antelació. 
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte programa, les dues 

parts el signen en dos exemplars. 

 
A Manresa,  .....novembre  ............de 2013 
 
 
La  Presidenta del Consell Comarcal  L’Alcalde-President de l’Ajuntament  
del Bages,      de ……………………………………, 
 
 
 
Mercè Cardona i Junyent    ………………………………………. 
 
Davant meu, en dono fe    Davant meu, en dono fe 
La Secretària,      El Secretari, 
 
 
Mª Llum Bruno i Garcia    …………………………………….. 
 
 
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

COMARCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES  D’IGUALTAT, 2013-2015 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE INTEGRA EL CONVENI PER A L’EXERCICI 2013:  

 

 Annex 1: Mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Comarcal. 

 
 Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics: professionals dels equips bàsics, serveis 

d’atenció domiciliària, programa de suport a la dependència (si s’escau) i ajuts 

d’urgència social. 

 
 Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis. 

 

 Fitxa 3: Serveis d’informació i atenció a les dones del Consell Comarcal del 

Bages. 
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Conveni marc - 2013 

 
Fitxa 1  
SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (ZONA 5A): 
 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estructura el Sistema públic de 
serveis socials en dos nivells, el primer dels quals és els serveis socials bàsics. Aquest 
nivell és la garantia de més proximitat als usuaris en l’àmbit familiar i social i té un 
caràcter polivalent, comunitari i preventiu, basat en el foment de l’autonomia de les 
persones per procurar-los una vida digna, atenent les diferents situacions de 
necessitat que es puguin donar en el seu àmbit més immediat.  
 
D’aquesta manera, els serveis socials bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi 
de la convivència i les relacions de les persones destinatàries.  
 
Aquests serveis socials bàsics estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de 
fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, i que és integrat pel personal 
professional necessari per complir les seves funcions establertes a l’article 17 de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
En aquesta fitxa es concreten les condicions que han de regir la col·laboració i 
cooperació econòmica-administrativa de cada un dels serveis i programes següents, 
per l’exercici 2013: 

  
2. Servei bàsic d’atenció social (dotació professionals i cofinançament dels 

professionals) 

 
2.  Serveis d’atenció domiciliària  

2.1  Servei d’ajuda a domicili social (SAD SOCIAL) 
2.2  Servei d’ajuda a domicili d’atenció a la Dependència  
       (SAD DEPENDÈNCIA). 
 

4. Ajuts d’urgència social 

 
 
1. Servei bàsic d’atenció social (dotació professionals i cofinançament dels 
professionals). 
 
Els serveis bàsics d’atenció social estan constituïts com a mínim per un/a treballador/a 
social i una educador/a social, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials. 
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Finançament: 
 
Aquest finançament pot ser directe, el Consell Comarcal aprova una subvenció que 
transfereix a l’ajuntament contractant, o indirecte on l’ajuntament es beneficia del 
servei  però no rep directament la subvenció, ja sigui perquè el personal està conveniat 
amb un altre ajuntament o contractat pel propi Consell Comarcal del Bages.   
 
Equip Bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages cofinançats 
pel Consell Comarcal del Bages, exercici 2013: 

o S’ha aplicat una reducció del 1 % d’acord el finançament establert per la 

Generalitat de Catalunya en el Contracte - Programa 2013. 

 

 
*Aquesta aportació és orientativa i variarà d’acord amb el cost empresa fixat per cada ens 
local. 

 

 

 

Finançament 
indirecte 

PROFESSIONALS HORES/ SETMANA 
TOTAL COST 
EMPRESA (€) 

SUBVENCIÓ 
CONSELL COMARCAL 

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

1 Treballador/a social 
contractat pel Consell 
Comarcal (LAPAD)**  

7,00 6.659,05 6.659,05 0,00 

 
 
 
MUNICIPI 

 
 
 
EQUIP BÀSIC COFINANÇAT 

MÒDUL REFERENCIAL ECONÒMIC 2013 s/COST 
EMPRESA – PROFESSIONALS 

 
Per a 37,5 h/set de TS o ES el mòdul és de 28.189,61 €.   

El CCB subvenciona el 66%. 

PROFESSIONALS 
JORNADES  

(HORES/SETMANA) 
TOTAL COST 
EMPRESA (€) 

 SUBVENCIÓ 
CONSELL  COMARCAL 

* APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

Sant Fruitós 
de Bages 
 
Finançament 
directe 
 

1 Treballador/a social JC 37,50 28.189,61 18.605,14 9.584,47 

1 Treballador/a social MJ 18,75 14.094,81 9.302,57 4.792,24 

1 Educador/a social JC 37,50 28.189,61 18.605,14 9.584,47 

Total 93,75 70.474,03 46.512,85 23.961,18 
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**Finançament del 100% del cost empresa assumit pel Consell Comarcal del Bages. Per 
tant, finançament  indirecte per a l’Ajuntament. Aquest suport tècnic serà revisat tant en 
relació a les condicions econòmiques com a la prestació del servei de cara al 2014. La 
valoració de la possible revisió es farà en el marc de la comissió de seguiment del 
present conveni. 
 
El mòdul referencial es fixa sobre cost d’empresa (retribució bruta + Seg. Soc. 
empresa). No inclou dietes, desplaçaments, hores extres, gratificacions, etc.  
 
 
Aportació econòmica per desplaçaments:   
El Consell Comarcal del Bages repartirà als ajuntaments, de forma proporcional,  la 
subvenció que rebi del Departament de Benestar Social i Família en concepte de 
desplaçaments, d’acord amb els certificats presentats. 
 
Justificació de l’Equip Bàsic d’Atenció Social: 
 
La justificació econòmica del personal relatiu a aquesta fitxa es farà mitjançant la 
presentació al Consell Comarcal del Bages d’un certificat de l’ens local, on constarà: 
nom i cognoms del professional, tipologia de contracte, durada, antiguitat, cost 
empresa, despesa de desplaçaments, així com altres conceptes que sol·liciti el 
Departament de Benestar Social i Família per acreditar la justificació. 
El model de certificat a presentar serà facilitat anualment pel Consell Comarcal. 
 
 
3. Servei d’atenció domiciliària 

 
2.1 Serveis d’ajuda a domicili social (SAD SOCIAL):  
 
El SAD SOCIAL és aquella atenció domiciliària que s’adreça a les persones o famílies 
que es troben en una situació vulnerable o de risc social (persones grans, infants en 
situació de risc social, famílies amb problemàtiques socials, persones amb problemes 
de salut, etc.) 
 
Els/les professionals que executen aquestes intervencions són les treballadores 
familiars, auxiliars de la llar, tècnics/ques en cures de la llar o professionals amb 
titulacions similars. 
 
Els ens locals, com a responsables de la prestació dels serveis, poden gestionar-los 
de forma directa, mitjançant la contractació de professionals o de forma indirecta. En 
ambdós supòsits els ens locals hauran de garantir la qualitat, l’eficàcia i la legalitat dels 
serveis d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de serveis socials i 
de règim local. 
 
Finançament: 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

128 
 

 
 
 
 
MUNICIPI 

 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS 

MÒDUL REFERENCIAL ECONÒMIC 2013 s/COST 
EMPRESA – PROFESSIONALS 

 
Per a 37,5 h/set de Treballador/a Familiar el mòdul és de 

18.588,09€/any. El CCB subvenciona el 55%    

PROFESSIONALS 
JORNADES 

(HORES/SETMANA) 
TOTAL COST 
EMPRESA (€) 

SUBVENCIÓ  
CONSELL COMARCAL 

*APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 

Sant Fruitós 
de Bages 
 
Finançament 
directe 

1 Treballador/a 
familiar 

JC 37,50 18.588,09 10.223,45 8.364,64 

1 Treballador/a 
familiar 

JP 22,50 11.152,85 6.134,07 5.018,78 

Total 60,00 29.740,94 16.357,52 13.383,42 

      
*Aquesta aportació és orientativa i variarà d’acord amb el cost empresa fixat per cada ens 
local. 
 
Justificació econòmica del SAD SOCIAL: 
 
La justificació econòmica del personal relatiu a aquesta fitxa es farà mitjançant la 
presentació al Consell Comarcal del Bages d’un certificat de l’ens local, on constarà: 
nom i cognoms del professional, tipologia de contracte, durada, antiguitat, cost 
empresa, despesa de desplaçaments, així com altres conceptes que sol·liciti el 
Departament de Benestar Social i Família per acreditar la justificació. 
El model de certificat a presentar serà facilitat anualment pel Consell Comarcal. 
Per aquest any 2013, i d’acord amb les instruccions del Departament de Benestar 
Social i Família, la justificació econòmica del SAD, tant social com dependència, es 
diferenciarà en despeses de producció del servei i despeses de provisió del servei, 
que s’especificaran en un document, proveït pel Consell Comarcal del Bages amb 
aquesta finalitat, adjunt a la certificació econòmica emesa per l’ens local. 65 
 
 
2.2 Serveis d’ajuda a domicili d’atenció a la dependència (SAD DEPENDÈNCIA): 
 
El SAD DEPENDÈNCIA és aquella atenció domiciliària que s’adreça a les persones en 
situació de dependència  que són beneficiàries de la Llei 39/2006, de 14 de desembre 
de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència.    

                                                      
65

 Costos de producció del servei: comprenen aquelles despeses relacionades directament amb la prestació del servei. Dintre aquest 

concepte englobem els costos salarials dels professionals d’atenció directa (auxiliar de la llar, assistent d’ajuda a domicili i treballadors 
familiars), els costos de coordinació i administració, els costos relatius als desplaçaments, material de treball i els costos referents a la 
formació i supervisió de dits professionals.   
Costos de provisió del servei, que són les despeses generals que permeten l’existència del servei. Aquests costos engloben els costos 
salarials dels professionals indirectes (treballadors socials, responsables d’equip i suport administratiu), els costos generals dels ens 
locals imputables al servei i els sistemes d’informació, avaluació i assegurament de la qualitat del servei.  
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Les actuacions i les hores assignades del  SAD DEPENDÈNCIA es concreten en el 
Pla Individual d’Atenció (PIA). 
 
La prestació del servei pot coincidir o no amb els professionals que duen a terme les 
actuacions del SAD SOCIAL. 
 
 
Finançament: 
 
El preu públic que ha fixat el Departament de Benestar Social i Família pel SAD 
DEPENDÈNCIA  és de 16,25 €/hora, del qual es subvencionarà el 66% que equival a  
10,72 €/hora. 

MUNICIPI 
SAD DEPENDÈNCIA 

Hores anuals Finançament a l'ajuntament previst 2012* 

Sant Fruitós de Bages 1.266 13.571,52 €   

 
* Aquesta quantitat variarà anualment d’acord amb els PIAs municipals realitzats i les 
hores de SAD efectivament prestades. Per tant, aquest finançament és orientatiu i 
dependrà de les hores de SAD dependència prescrites anualment i aprovades pel 
Departament de Benestar Social i Família. Manca l’aprovació definitiva de les hores de 
SAD dependència 2012, per tant la subvenció prevista pot oscil·lar lleugerament 
incrementant o no la quantitat econòmica. 
 
 
Justificació econòmica: 
 
Per justificar el SAD DEPENDÈNCIA es presentarà, durant el mes de maig del 2014, 
un certificat de l’ens local en què s’especifiqui les hores efectivament realitzades i la 
despesa executada.  
 
El Consell Comarcal del Bages emetrà un llistat amb els casos, altes, baixes i hores 
realitzades que l’ens local haurà de certificar com a casos efectivament realitzats. 
 
La gestió de la liquidació es farà d’acord amb les hores efectivament realitzades i a 
partir de la despesa executada. L’import màxim que es tindrà en compte per calcular la 
liquidació serà el de les hores efectivament realitzades multiplicades pel mòdul 
establert, d’acord amb el percentatge de finançament de l’ens local. Aquestes hores 
efectivament realitzades no podran ser superiors a les hores que consten als PIAs 
tramitats i validats per ambdues parts. 
S’haurà de tenir en compte per la justificació (al igual que en el SAD SOCIAL) les 
despeses de producció i provisió del servei. 
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3. Ajuts d’urgència social 
 
Per tal de fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions d’urgència social 
derivades de l’actual conjuntura econòmica, el Consell Comarcal del Bages, a través 
del Departament de Benestar Social i Família, manté per l’exercici 2013 l’aportació 
extraordinària  destinada a facilitar ajuts econòmics a les persones individuals i/o 
famílies dels municipis que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica 
valorada pels serveis socials municipals. 
 
Els ajuts tenen com a finalitat donar cobertura a les situacions de necessitat puntual, 
urgents i bàsiques com alimentació i manutenció en general, vestit i allotjament, 
despeses d’habitatge,  subministres bàsics –aigua, gas, llum, farmàcia, bolquers nadó, 
etc. 
 
Les aportacions econòmiques a cada un dels municipis s'han establert d'acord amb els 
següents criteris: 1) Ràtio poblacional (exceptuant  les persones majors de 65 anys a 
raó de 0,6 €/habitant i segons les dades de l’INE –IDESCAT  a 1.01.2013). 2) Taxa 
d'atur de juny 2013 segons el Departament d'Empresa i Ocupació. 3) PIRMI actives i 
pendents de nòmina a cada un dels municipis. 4) Ajuts individuals de Menjador escolar 
curs 2013/14 (sol·licituds no denegades).  
 

 
 
 
 

 
Justificació: 
 
L’ens local haurà d’acreditar els ajuts realitzats al 2013, mitjançant certificat de l’ens 
local, d’acord amb el model de fitxa que emetrà el Consell Comarcal del Bages. 
 
Dades mínimes de la justificació: 
 

Aportació per ajuts d’urgència social 2013 

Sant Fruitós de Bages 5.277,70 € 
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1. Nombre total d’ajuts atorgats 

2. Nombre total de persones beneficiàries 

3. Tipologies dels ajuts (manutenció, habitatge, subministres, farmàcia, altres) 

4. Imports totals de les tipologies d’ajuts atorgats 

5. Fonts de finançament: 

5.1 Aportació Consell Comarcal del Bages 

5.2 Aportació Ajuntaments 

5.3 Aportació altres administracions (Diputació i altres a especificar) 

 
Conceptes tècnics homogenis establerts pel Departament de Benestar Social i 
Família: 
 
1) S’entén per ajut atorgat qualsevol prestació econòmica atorgada per cobrir una 

necessitat d’urgència social. Hi hauran prestacions vinculades a nivell individual 

(p. ex. Ajudes per menjador escolar, recursos per a menors en risc i atenció 

sanitària unipersonal urgent) o vinculades a nivell familiar (p. ex. Ajudes 

destinades a fer front al pagament de les despeses de deutes de subministrament 

de llum/aigua). 

 
En tot cas, en el còmput de la justificació es quantificaran de manera unitària 
encara que beneficiïn a tota la unitat familiar. 
 

2) S’entén per persona beneficiària com la persona o membres totals de la unitat 

familiar que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o 

exclusió social i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats 

bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients. 

 
En aquest cas, es comptabilitzaran tots els membres de la unitat familiar en els 
ajuts atorgats de naturalesa comunitària (subministraments, aliments, habitatge...). 
 

3) S’estableix el concepte d’urgència social del Departament de Benestar Social i 

Família com la necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no 

previst que requereix una intervenció immediata de servei bàsic d’atenció social. 

 
Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència en que es troben les persones que no disposen 
de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions 
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fronts. 

 
 
Criteris generals per la justificació de la fitxa 1: 
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Tots els certificats de la fitxa 1 s’hauran de presentar com a data límit el 15 de 
gener de l’exercici següent, prèvia petició formal del Consell Comarcal del Bages i 
d’acord amb les directrius anuals que fixa el Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
No s’ha de justificar el finançament indirecte pel que fa al personal dels serveis 
socials bàsics (treballador/a social, educador/a social i treballador/a familiar), ja que 
aquest serà acreditat per l’ajuntament que tingui les despeses directes de contractació. 
 
Quadre resum del finançament directe:  
    

*Subjecte als PIAs i a les hores per SAD realitzades anualment. 
 

Conveni marc - 2013 

 

Fitxa 2  

PROJECTES I PROGRAMES ESPECÍFICS DE SUPORT ALS MUNICIPIS 

 

La Cartera de serveis socials vigent 2010-2011 descriu com a  prestació garantida el 

Servei d’Assessorament tècnic d’Atenció Social (SATAS), amb l’objectiu de 

proporcionar suport i assessorament tècnic als equips multiprofessionals dels serveis 

socials bàsics en l’exercici de les seves funcions i atendre a les persones i/o famílies 

derivades dels professionals dels serveis socials bàsics. 

 

Atès la manca de finançament per part del Departament de Benestar Social  i Família 

per l’execució total del servei, el Consell Comarcal del Bages desenvolupa les seves 

funcions de forma parcial amb una estructura mínima que ofereix assessorament 

tècnic als professionals i suport a la planificació i execució de projectes. 

 

Municipi Total de la subvenció per conceptes de la Fitxa 1 Finançament 2013 

Sant 
Fruitós de 
Bages 

EQUIP BÀSIC (TS i ES) 46.512,85 

SAD SOCIAL 16.357,52 

SAD DEPENDÈNCIA * 13.571,52 

URGÈNCIA SOCIAL 5.277,70 

Total previsió 81.719,59 
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Recursos humans: una Cap tècnica de l’Àrea de serveis socials bàsics del Consell 

Comarcal, una tècnica de suport als serveis socials bàsics i una auxiliar administrativa. 

 

A continuació es detallen, breument, els projectes i actuacions comarcals que es 

porten a terme des del Consell Comarcal, que van adreçats als serveis socials 

municipals, exercici  2013.  

 

Aquests projectes s’han planificat d’acord amb la normativa vigent, les necessitats dels 

professionals dels serveis socials bàsics i el marc normatiu d’aquest conveni, i s’ha 

emprat la metodologia participativa a través de la implicació en grups de treball en 

funció del projecte de les i els professionals dels Serveis Socials Bàsics (SSB) dels 

municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal (ABSS). 

 

1. Projecte d’assessorament i suport als serveis socials bàsics:  

 

OBJECTIU: Millorar la capacitació dels Equips Bàsics, donar suport tècnic a les 

seves actuacions. Canalitzar demandes, realitzar assessoraments tant en casos 

com en projectes i accions comunitàries i potenciar la presència dels serveis 

socials bàsics en el treball en xarxa a nivell territorial i comarcal. 

 

Els mitjans per l’assoliment d’aquest objectiu són els següents:  

 

Sessions periòdiques de coordinació tècnica amb totes les/els professionals dels 

Serveis Bàsics de la comarca. 

 

Participació en comissions de treball a nivell comarcal per l’elaboració de protocols 

d’intervenció professionals. Al llarg del 2013 es preveu que continuen o s’articulin 

grups de treball format per professionals dels serveis socials bàsics. Actualment, 

hi ha 6 grups de treball operatius: 

 

 Grup de treball vers el protocol contra els maltractaments a la gent gran 

OBJECTIU 2013: Seguiment de casos, vetllar pel recurs específic del llit 

d’urgència, coordinacions ICASS compromisos respecte als casos de gent gran 

maltractada en situació d’extrema vulnerabilitat. 

 

 Grup de treball vers el protocol contra els maltractaments a la infància 

OBJECTIU 2013: Un cop aprovat el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en 

situació de maltractaments a la infància i adolescència al Bages” el 27 de maig del 

2013, l’objectiu és fer seguiment dels casos que es presentin i elevar a la comissió 

de seguiment les incidències detectades i propostes de millora. 
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 Grup de treball de infància i adolescència en risc social 

OBJECTIU 2013: Oferir un espai tècnic per treballar projectes i  actuacions que 

estiguin vinculades amb la infància i adolescència per homogeneïtzar criteris i 

millorar la intervenció municipal i les capacitacions professionals.  

Temes vigents que es treballaran en el marc d’aquest grup d’infància i 

adolescència: 

.  Desplegament del protocol d’absentisme escolar al Bages. 

. Confecció d’un model de pla de treball socioeducatiu per a la intervenció amb 

famílies. 

. Iniciar el projecte d’assessorament als centres oberts i aules socioeducatives 

amb infants i adolescents en situació de risc social. 

. Vetllar pel desplegament del  projecte de coordinació SSB-EAIA respecte al 

compromís socioeducatiu i les situacions de risc greu en infància i adolescència. 

 

 Grup de treball  del Protocol del servei d’atenció a domicili comarcal (SAD) 

OBJECTIU 2013: Continuar vetllant pel desplegament del protocol de SAD 

comarcal, a través de formació específica i eines que aprofundeixin en la gestió 

des de la qualitat de SAD.  

 

 Grup de treball de la LAPAD 

OBJECTIU 2013: Continuar amb d’aquest grup de treball per oferir un espai de 

suport tècnic als professionals de SSB així com compartir criteris i unificar 

procediments dintre del marc normatiu que suposa el desplegament de la LAPAD. 

 

 Grup de treball sobre el model de prestacions econòmiques a serveis socials 

segons la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic 

OBJECTIU 2013: Revisar el model existent a l’ABSS des del 2010, incorporant les 

necessitats de propostes de millora que han detectat els i les professionals de 

SSB i presentar-lo a nivell polític. 

 

2. Projecte de formació anual:  

 

OBJECTIU: Cobrir les necessitats formatives que manifesten els professionals. 

Realització de qüestionaris per tal  de  recollir  les necessitats formatives dels/les 

professionals, treballador/es socials (TS), educadors/es socials (ES) i treballadores 

familiars (TF). Organització i planificació dels mateixos. Facilitar l’accés a la 

formació de qualitat dels i les professionals, proposant una oferta formativa a 
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realitzar a la seu del Consell Comarcal evitant llargs desplaçaments que impliquen 

absències considerables del servei. 

 

La proposta formativa d’enguany té dos objectius: 

 

Dotar d’eines als i les professionals de SSB en un moment de màxima pressió 

assistencial i molta crispació per part dels usuaris. 

 

Millorar la intervenció específica de cada rol professional: treballador/a social sobre 

gestió del SAD i educador/a social sobre dinamització i conducció de grups de 

pares i mares. 

 

Concretament, els cursos que s’impartiran en el Consell Comarcal seran els 

següents: 

 

. L’atenció en casos d’infància des del Servei d’Atenció a Domicili municipal, de 20 

hores, adreçat a treballadores familiars. 

. Maneig i prevenció de les conductes violentes des de SSB, de 20 hores, adreçat 

a treballadores socials i educadors/es socials. 

. Curs de gestió de centres oberts i aules socioeducatives: el marc normatiu i el 

treball amb famílies, de 35 hores. 

 

3. Ajuts Individuals de Menjador, curs 2013-2014  (AIM): 

 

OBJECTIU: Optimitzar els recursos i ser el més equitatiu possible. Crear una 

comissió de valoració social tant en la creació de les bases dels AIM com per al 

seguiment dels casos que presenten els serveis socials bàsics a través de 

l’informe de risc o alt risc social. 

 

4. Projecte de supervisió de casos:  

 

OBJECTIU: Millorar la intervenció dels professionals, compartir experiències, 

espai de reflexió i confidencialitat. Coordinar els tallers i els professionals. 

Valoracions semestrals amb el supervisor referent i amb els professionals que hi 

acudeixen. Per aquest 2013/2014 es preveu realitzar 7 sessions de supervisió 

professional (de setembre 2013 a març 2014). 

 

5. Protocol d’actuació de suport durant les vacances d’estiu dels professionals 

dels Serveis Socials Bàsics: 
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OBJECTIU: Cobrir  els serveis socials bàsics municipals durant el període de 

vacances comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre del 2013, en cas que el 

servei social bàsic municipal quedi descobert (no hi sigui ni la treballadora social ni 

l’educadora social), així com donar assessorament en casos valorats com a 

urgents i que no poden esperar a l’arribada de les professionals dels serveis 

socials bàsics.  

 

El Consell Comarcal disposa d’un tècnic/a per cobrir aquestes demandes urgents i 

puntuals de tots els municipis de la comarca i fer la devolutiva de la demanda als 

serveis socials bàsics dels casos que s’han atès com a urgents durant la seva 

absència per motiu de les vacances estivals. Aquesta tasca de suport suposa 

l’actualització anual del manual d’actuacions de suport en urgències, recull de 

recursos i serveis que es posa a disposició dels i les professionals de SSB.  

 

 

6. Protocol contra els maltractaments a la gent gran a nivell comarcal i protocol 

de maltractament a la infància a la comarca del Bages:  

 

OBJECTIUS: Seguiment de les actuacions i intervencions dels diferents àmbits 

d’actuació, justícia, salut, ensenyament, serveis socials... per millorar l’atenció, la 

detecció i la prevenció de persones que es troben en una situació de 

maltractament ja siguin menors o gent gran.  

 

El Consell Comarcal gestiona el recurs d’allotjament urgent per a víctimes 

de maltractament majors de 65 anys que ho necessitin des de qualsevol 

municipi de l’ABSS comarcal amb un circuit d’accés homogeni i clar per a tots els 

professionals que intervenen. Es va constituir una comissió de seguiment del 

protocol i del conveni d’allotjament urgent que es reuneix dos cops a l’any per 

avaluar i fer propostes de millora. 

 

 

7. Projecte de Servei d’Atenció a Domicili comarcal:  

 

OBJECTIU: Vetllar pel bon funcionament del primer protocol comarcal de SAD del 

Bages. Convocar la comissió tècnica que consensuï documentació, criteris, 

circuïts del SAD a nivell del serveis socials bàsics. Impulsar el sistema del 

copagament del SAD elaborat per la Diputació de Barcelona. 
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8. Projecte de suport a la Llei de la dependència 39/2006 (LAPAD):  

Aquest projecte va néixer a finals del 2007 amb l’entrada en vigor de la LAPAD, 

actualment i atès les limitacions pressupostàries, s’està redefinint el suport tècnic 

de cara a l’any 2014, amb doble objectiu del projecte vigent: 

1r. OBJECTIU: Mantenir el suport als SSB al llarg del 2013  per tal que les TS dels 

Equips Bàsics puguin participar activament en el desenvolupament del programa 

d’atenció a la dependència i més concretament amb la població diana que 

estableix la LAPAD, consistent en la valoració del Pla Individual d’Atenció (PIA), el 

seguiment i la gestió dels casos. 

 

S’ha continuat amb el suport als municipis per l’elaboració dels PIAs, mitjançant 2 

treballador/es socials a jornada completa contractats pel Consell Comarcal per a 

elaborar els PIAs. A part d’aquest suport el Consell manté la subvenció específica 

a diferents municipis perquè es doti de més hores setmanals a les  treballadores 

socials i puguin fer els PIAs. 

 

Els dos professionals que té contractats el Consell Comarcal presten servei a 15 

municipis de la comarca amb atenció directa.  

 

2n. OBJECTIU: Oferir suport tècnic en matèria de Dependència als i les 

professionals dels serveis socials bàsics. Convocar les sessions formatives i 

informatives relatives a la LAPAD, tramesa de les acreditacions i porta d’entrada 

dels expedients de Dependència de la comarca.  

 

 

9. Comissió interdisciplinària mixta socio – sanitària (CIMSS): 

 

OBJECTIU: Participar com a membre en les sessions i informar als equips bàsics 

de la comarca de tot allò que pugui ser d’interès o d’utilitat pels serveis bàsics. Fer 

el traspàs dels canvis, millores...  extrets de les comissions de valoracions socials i 

sanitàries per l’accés a les places de llarga estada, estada temporal, 

convalescència, cures pal·liatives, hospital de dia geriàtric... 

 

 

10. Projecte protocol  absentisme escolar:  

 

OBJECTIU 2013: Aprovar el protocol per a la prevenció i intervenció en 

l’absentisme escolar al Bages, i vetllar per al seu desplegament així com recollir 
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les dificultats i propostes de millora a través de l’estructura organitzativa que s’ha 

aprovat en el protocol (plenari, comissió municipal d’absentisme, comissió social a 

cada centre educatiu i grup motor).  

 

Organització de la jornada de presentació del protocol a tots els agents implicats 

en el protocol (serveis socials, centres educatius, equip d’assessorament 

psicopedagògic, inspecció educativa, mossos esquadra, fiscalia...) 

 

 

11. Projecte Xarxa Local de Drogodependències: 

 

Des del 2009, el Consell Comarcal està adherit a la Xarxa Local de 

Drogodependències de la Diputació de Barcelona. A través de la creació d’una 

comissió tècnica interdepartamental entre l’Àrea de serveis socials bàsics i dona i 

l’Àrea d’ensenyament, joventut, cultura i esports s’han dissenyat un seguit 

d’actuacions per a la prevenció de les drogodependències a l’ABSS del Bages: 

 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa d’aplicació als menors 

d’edat, majors de 14 anys, que infringeixen la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de 

febrer, sobre la protecció de la seguretat ciutadana i que cometin una infracció de 

consum i tinença o bé, únicament de consum d’estupefaents, a qualsevol terme 

municipal de la comarca del Bages, per tal que puguin optar a realitzar una tasca 

reparadora. 

 

Projecte Pit-Stop: “Atenció socioeducativa a menors expulsats de l’institut amb 

consum  de drogues”. Durant el 2013, s’ha implantat i concretat segons les 

necessitats de cada territori el projecte a tres zones de referència dels instituts de 

la comarca: zona 1 (Sant Vicenç de Castellet, El Pont de Vilomara i R. i 

Castellgalí), zona 2 (Artés, Avinyó, Sta. Maria d’Oló, Calders i Monistrol de 

Calders), zona 3 (Cardona).  

 
OBJECTIU: Concretar segons les necessitats detectades a cada territori el 

desplegament del projecte de manera coordinada entre els centres educatius i els 

serveis socials municipals amb el suport de l’Àrea d’ensenyament, joventut, 

cultura i esports i l’Àrea de serveis socials bàsics i dona del Consell Comarcal del 

Bages. 
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Formació a professionals de diferents serveis (serveis socials, salut, joventut..) en 

la detecció  i la intervenció amb adolescents amb consum de tòxics amb el suport 

del servei SPOTT de la Diputació de Barcelona. 

 

Realització de xerrades i tallers adreçats a pares i mares amb fills i filles 

adolescents a diferents municipis de l’ABSS, amb el suport del servei SPOTT de 

la Diputació de Barcelona.   

 

12. Participació a la Comissió Interdepartamental de coordinació d’actuacions 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (CTIC), adreçades a la 

infància i adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne i a la 

infància en situació de risc social.  

 

OBJECTIU: Aprovació del protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions 

de maltractament a la infància i l’adolescència al Bages i vetllar pel seu 

desplegament a través de la comissió de seguiment creada a la CTIC amb aquest 

objectiu. 

 

Vetllar pel procés d’integració de la CTIC en la Taula Territorial d’Infància que 

marca l’article 26 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 

la infància i adolescència. 

 

13. Seguiment i avaluació del Pla d’Actuació Local en Matèria de Serveis Socials 

(PALMSS) al Bages:  

 

OBJECTIU: Avaluació dels indicadors relatius a l’execució del Pla estratègic de 

serveis socials de Catalunya, 2010-2013, en l’àmbit competencial de l’ens local.  

 

El Consell Comarcal, conjuntament amb la participació dels Ajuntaments, 

col·labora amb el Departament de Benestar Social i Família en el disseny d’un 

model únic de Pla adreçat a tots els ens locals de Catalunya. Aquesta eina permet 

planificar i vetllar per aconseguir uns criteris de qualitat i  d’homogeneïtat a tota 

l’ABSS. 

 

14. Homogeneïtzació de la recollida de dades segons el programa RUDEL del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:  

 

OBJECTIU: Treballar amb criteris de qualitat i homogeneïtat en la recollida 

estadística i de planificació de les intervencions de SSB de l’ABSS, oferint al 
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mateix temps amb la màxima antelació les dades a recollir per part dels i els 

professionals de SSB. 

 

 

15. Projecte del Punt d’Informació de la Discapacitat al Bages. 

 

OBJECTIU: oferir atenció a les persones amb discapacitat, a les seves famílies, 

als professionals de les diverses disciplines i a les entitats i associacions 

relacionades amb l'àmbit de la discapacitat, a la comarca del Bages. 

 

Funcions: 

 

 Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i a les seves 

famílies. 

 Col·laborar amb les entitats i associacions relacionades amb l'àmbit de la 

discapacitat per facilitar la integració social de les persones i millorar la seva 

qualitat de vida. 

 Suport als professionals de diferents sectors que tracten aspectes que afecten 

a les persones amb discapacitat. 

 Activitats de sensibilització social i difusió relacionades amb l'àmbit de la 

discapacitat. 

 

Relació de protocols d’actuació vigents a lÀrea Bàsica de Serveis Socials de la 

Comarca del Bages que motiven els projectes i actuacions anteriors: 

 

1. Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca 

del Bages (aprovat en data 22 de juliol de 2013) 

 

2. Protocol  per a la prevenció i la intervenció en les situacions de maltractament a 

la infància i l’adolescència a la comarca del Bages (aprovat en data 27 de maig 

de 2013). 

 

3. Protocol d’actuació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Àrea Bàsica de 

Serveis Socials de la comarca del Bages (aprovat en data 28 de març de 

2011). 

 
4. Protocol d’actuació contra els maltractaments a la gent gran a Manresa i 

comarca del Bages (aprovat en data 27 de setembre de 2010). 
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5. Protocol d’actuacions en situacions de Violència Masclista a l’àmbit de la 

parella a  la ciutat de Manresa i el Bages. 

 

6. Protocol d’actuació de suport durant les vacances d’estiu dels professionals 

dels Serveis Socials Bàsics comarcal.  

 

Finançament: 

Per planificar, dissenyar i executar els projectes de suport als municipis es requereix 

d’una estructura mínima comarcal, tant a nivell material com humans. Aquesta 

estructura  suposa un  5’34 % de la despesa total de la fitxa 1 del contracte programa 

del Departament de Benestar Social i Família.  

 

Conveni marc - 2013 
 
Fitxa 3 
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials incorpora un annex que relaciona el 
catàleg de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials i 
classifica el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)  com a un dels serveis 
fonamentals per a la garantia del dret als serveis socials de la xarxa pública. 
 
El Consell Comarcal del Bages amb col·laboració econòmica del Departament de 
Benestar Social i Família, l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Diputació de 
Barcelona  fan possible la prestació d’aquest servei a la comarca del Bages. 
 
Les administracions abans esmentades es comprometen a oferir un servei 
d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, pel que fa a 
l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida 
laboral, social, personal i familiar. 
 

 
Definició del SIAD de la comarca del Bages: 
 

El SIAD del Consell Comarcal és un servei d’àmbit comarcal adreçat a les dones dels 
34 municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Bages.  

 
Les actuacions del SIAD s’emmarquen dins el II Pla Comarcal per la Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes al Bages 2009-2014 i es desenvolupen a través 
de dos àmbits de treball:  
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 Àmbit d’atenció i tractament: 

 
Adreçat a dones majors de 18 anys o menors emancipades que, per raó de gènere, 
pateixin o hagin patit discriminacions per problemes d’assetjament sexual, conflictes 
familiars, desigualtat laboral, violència masclista, etc. 
 
Un equip de professionals especialitzat realitza l’atenció de manera confidencial, 
gratuïta i personalitzada facilitant informació i orientació en atenció psicològica i 
assessorament jurídic. 
 
 Àmbit de prevenció, promoció i sensibilització: 

 
Aquest àmbit pretén promoure les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones a la comarca del Bages, desenvolupant el treball comunitari i transversal en tota 
la seva potencialitat, amb un model proactiu.  
 
Finalitat del SIAD: 
 
Donar resposta a les diferents demandes d’informació, atenció i sensibilització, així 
com potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de 
totes les situacions de desigualtat de gènere. 
 
 
Objectius específics del servei: 
 

Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, en 
relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, 
personal, familiar i altres. El caràcter generalista de les seves funcions ofereix un 
marc que garanteix la discreció de la intervenció. 
 
Donar informació, atenció i assessorament en un espai públic diferenciat d’altres 
serveis i d’accés directe per a les persones usuàries.   
 
Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i les 
organitzacions de dones, i oferir-los recursos que els facilitin dur a terme les seves 
activitats. 
 
Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les 
informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries 
d’intervenció en els plans o programes locals de polítiques de dones.  
 
Elaborar projectes de prevenció i sensibilització social. 
 
Impulsar polítiques de gènere en l’àmbit comarcal i municipal. 
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Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats amb els 
circuits d’atenció per a l’abordatge de la violència masclista, atès que representen un 
recurs d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació. 
 
 
Serveis vinculats al SIAD que s’ofereixen als ajuntaments durant el 2013: 
 
1. Servei d’allotjament urgent per a víctimes de violència de gènere. 
 
Vinculat al Protocol d’actuació en situacions de violència masclista en l’àmbit de la 
parella de Manresa i el Bages, es crea l’allotjament d’urgència per a víctimes de 
violència masclista, el qual requereix d’un seguiment tècnic i d’un manteniment 
econòmic. Per tant, es crea una comissió de seguiment d’aquest recurs en la que 
participa l’Ajuntament de Manresa com a titular del servei i el Consell Comarcal del 
Bages com a coordinador dels 34 ajuntaments de la comarca. 
 
La utilització d’aquest recurs en situacions d’urgència té una durada màxima de 72 
hores i pretén donar resposta a aquelles situacions en què la dona, víctima de 
violència masclista per diferents motius, no pot tornar al domicili familiar i no disposa 
de cap altre alternativa d’allotjament. També, s’ha utilitzat en situacions en què la dona 
sol·licita anar a una casa d’acollida. 
 
La reforma legal i la immediatesa de la resolució judicial, adoptant mesures de 
protecció tants civils com penals per a la víctima, fa que aquest recurs només s’utilitzi 
en situacions excepcionals tal i com ja s’ha indicat.  
 
 
2. Ajuts econòmics d’urgència per a dones i els seus fills i filles víctimes de 

violència masclista. 
 
Aquests ajuts s’emmarquen dins del projecte local “Sistemes de resposta urgent per a 
dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles víctimes de 
violència masclista”. 
 
Un dels principis d’actuació del projecte és l’assistència immediata en l’abordatge 
d’aquelles situacions que requereixin la intervenció, tant sigui l’atenció especialitzada 
per professionals com la cobertura de les necessitats bàsiques que se’n deriven i que 
permetin garantir el màxim benestar i seguretat de la dona i els infants.  
 
Podem definir la urgència en l’atenció a les dones víctimes de la violència masclista i 
als seus fills i filles com el moment del procés d’intervenció que requereix una resposta 
ràpida i que té com a finalitat la protecció immediata de la dona i els seus fills i filles.  
 

El projecte esmentat s’activarà en els següents supòsits: 
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 Que l’allotjament urgent de 72 hores no sigui el més idoni per la dona i els seus 

fills/es. 

 Que un cop utilitzat i transcorregut les 72 hores en l’allotjament d’urgència la dona 

sol·liciti anar a una casa d’acollida i no es disposa immediatament de plaça pública. 

En aquest cas s’haurà de pagar recursos d’allotjament privat. 

 O paral·lelament al recurs d’urgència es necessiti sufragar despeses urgents que 

necessiti la dona i/o els seus fills/es. 

Els serveis socials bàsics municipals disposen d’un circuit d’actuació per sol·licitar els 
ajuts econòmics on s’especifica com fer la sol·licitud de les ajudes econòmiques i la 
tipologia d’ajudes: manutenció puntual, desplaçaments, allotjament privat, etc. 

 

Pel que fa a la justificació econòmica de les ajudes econòmiques, el Consell 
Comarcal del Bages facilitarà un model de certificat on constaran les dades bàsiques 
de l’actuació. 
 
 
3. Servei terapèutic de suport psicosocial per a dones que han patit o pateixen 

violència masclista. 

 
El grup permet identificar, compartir i elaborar els processos que pateixen les dones, 
contribuint a la seva recuperació i millora i potenciant els seus processos d’autonomia 
personal. El treball terapèutic es centra en desenvolupar les potencialitats de la dona 
ajudant-la a recuperar el control de la seva vida, augmentar la seva seguretat i posar 
remei al impacte psicològic del maltractament.  
 
Són dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i que es troben 
fora del moment de crisi o urgència en el moment de la incorporació al grup.  
 
La participació al grup es voluntària i gratuïta. Es demanarà un cert compromís a les 
dones (assistència, confidencialitat tant de les participants com dels continguts que es 
treballin al grup, respecte, etc.) per poder realitzar un treball eficaç i poder potenciar la 
cohesió del grup.  
 
 
4. Servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere 

(TAM – VG). 
 
Des del SIAD es realitza el control d’altes, baixes i incidències del servei de 
Teleassistència Mòbil per a les víctimes de Violència de Gènere (TAM – VG), que 
tramiten les treballadores socials dels 34 municipis de la comarca del Bages inferiors a  
20.000 habitants.   
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5. Servei de documentació. 
 
És un servei de documentació, tant a nivell professional com per les dones que 
acudeixen al servei i/o la ciutadania en general (associacions de dones, dones a títol 
individual, estudiants, professionals, etc.) consolidant progressivament el servei com a 
referència per a consultes sobre aquesta temàtica.  
 
El servei documental i de préstec de llibres està ubicat a les dependències del SIAD al 
Consell Comarcal. 
 
 
6. Servei d’assessorament tècnic-polític en matèria d’igualtat de gènere i de 

prevenció de la violència masclista. 
 
S’ofereix assessorament en l’execució d’actuacions i/o planificació de les polítiques 
d’igualtat dels ajuntaments que així ho sol·licitin i s’elaboren materials i projectes 
adreçats als ajuntaments, a les escoles, associacions de dones, infants i joves etc. Es 
dissenyen i s’executen les campanyes comarcals del 25 de novembre com a dia 
internacional contra la violència masclista, 8 de març com a dia internacional de la 
dona treballadora, etc. 
 
Recursos humans: Es requereix d’un treball interdisciplinari que permeti un 
abordatge integral de les diferents problemàtiques. 
 
El SIAD, actualment, està format per 5 professionals: 
 

 Jornada parcial d’una cap d’àrea 

 Jornada parcial d’una tècnica d’igualtat 

 Jornada sencera d’una psicòloga 

 Jornada parcial d’una advocada 

 Jornada parcial d’una auxiliar administratiu 

 
 
Finançament:  
 
Aquest servei és finança mitjançant les  subvencions anuals que rep el Consell 
Comarcal de les diferents administracions, bàsicament de l’Institut Català de les Dones 
i la Diputació de Barcelona. 
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I NO HA ESTAT DICTAMINTAT PER 
COMISSIÓ INFORMATIVA :  
 

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents. 

 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 21:44 hores del dia 11 de desembre  de 2013.  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe.  
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau.  
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