AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 1/2014 ( 1213.03.001 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
15 DE GENER DE 2014

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Xavier Sagués i Tañà

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

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat.
SR. SECRETARI:
Sr. Josep González Ballesteros, secretari,
El regidor Sr. Vicenç Llorens Concustell s’incorpora a la sessió a partir del punt 2 de l’ordre del
dia, participant en la votació d’aquest i resta fins al final de la sessió.
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT
EL 15 DE GENER DE 2014
ORDRE DEL DIA

ASSUMPTE
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària i
extraordinària celebrades el
dia 11 de
desembre de 2013.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per
l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de la Junta de
Govern en sessions ordinàries de 18 de
novembre de 2013; 2 i 16 de desembre de
2013; i la sessió extraordinària de 23 de
desembre de 2013.
4. Informació de les regidories.
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Aprovació de la xifra de població del padró
municipal d’habitants a 1 de gener de 2013
CI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació provisional de la Modificació
puntual del PGOU a l’àmbit del pla parcial de
Pineda IV
7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del
PGOU àmbit Can Figueras
8. Aprovació inicial de nou de la Modificació
puntual del PGOU Zona antiga fàbrica
Bertrand i Serra
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. Aprovació de la justificació del conveni
subscrit amb el Col•lectiu de Recerca
Històrica 2013
10. Aprovació del Conveni de col•laboració amb el
Consell Comarcal del Bages per al
finançament de l’adhesió dels serveis de
transport públic de la comarca del Bages al
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona
per a l’any 2013. Aportació municipal per l’any
2013

EXPEDIENT

PÀG

0947/2013
1065/2013

3

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00.17

-

3

00:00:54

959/2013
1005/2013
1082/2013
1166/2013

6

00:06:18

-

00:10:20

1232/2013

7

00:22:32

6112.07.001/12

9

00:23:57

1083/2013

10

00:27:05

0036/2013

12

00:33:10

1130/2013

15

00:39:15

1174/2013

16

00:40:13
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11. Adhesió al Protocol de les actuacions
d’Execució de les Diligencies de Llançament
als partits judicials de Catalunya i encomana
al Consell Comarcal del Bages per a la gestió
esmentades en el Protocol
12. Aprovació de la justificació del conveni
subscrit amb el Club Tennis Manresa 2013

1236/2013

29

00:44:05

1135/2013

39

00:45:28

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària i extraordinària celebrades el
dia 11 de desembre de 2013.
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
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària.
El regidor Sr. Vicenç Llorens Concustell s’incorpora a la sessió en aquest punt.

S/N

18/11/13

533

04/12/2013

534

04/12/2013

535

05/12/2013

1

ANY 2013
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de
pagaments corresponents a l’expedient núm. 981/2013 de RELACIÓ DE
1
FACTURES.
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple Municipal pel dia 11 de
desembre de 2013
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple Municipal pel dia 11 de
desembre de 2013
Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació dels serveis
de residència i centre de dia del mes de novembre

Decret pendent de donació de compte al ple anterior.
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536

05/12/2013

537

05/12/2013

538

05/12/2013

539

05/12/2013

540

05/12/2013

541

05/12/2013

542

09/12/2013

543

10/12/2013

544

10/12/2013

545

10/12/2013

546

12/12/2013

547
548
549
550

12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013

551

13/12/2013

552

13/12/2013

553

13/12/2013

554

13/12/2013

555

13/12/2013

556

13/12/2013

Contractació de persona de cuina – neteja cap de setmana per a la
Residència d’avis en substitució de la titular que gaudirà d’un permís
retribuït per assumptes personals
Modificació del quadre de responsables en la tramitació d’expedients
(decret 2013-0472)
Contractació d’una Treballadora Familiar en substitució de la Sra. XXX,
que gaudirà d’un permís retribuït per assumptes personals
Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de les
proves selectives per la creació d’una borsa de treball de treballadores
familiars per cobrir les necessitats d’ocupació temporal que es
produeixin durant un període de dos anys
Contractació de persona de cuina – neteja cap de setmana per a la
Residència d’avis en substitució de la titular, que gaudirà d’un permís
retribuït per assumptes personals
Sol·licitud subvenció per a la realització d’actuacions de foment de
l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en
administracions públiques, amb persones preceptores de prestacions
d’atur. Acceptació subvenció i contractació
Accés a diversos expedients, sol·licitat per la portaveu del grup
municipal CIU
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i ordenació de
pagaments corresponents a l’expedient nº 1126/2013 de RELACIÓ DE
FACTURES de data 09/12/2013, número de relació o/2013/92
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la prestació del servei
d’atenció domiciliària (S.A.D.)
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la prestació del servei de
Teleassistència
Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació dels serveis
de residència i centre de dia del mes de desembre
Sol·licitud de reingrés de la Sra. XXX
Convocatòria de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2013
Reconeixement de triennis a personal divers
Inici d’un procediment de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants per
inscripció indeguda
Incoar el procediment per la resolució d’expedients sancionadors
d’infraccions de trànsit de les relacions annexes i detallades una a una
Nomenament interí com agent de la Policia LocalXXX, en substitució del
Sr. XXX
Aprovació definitiva del projecte executiu d’obres locals ordinàries
anomenat “Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló
municipal de Sant Fruitós de Bages”
Segona inspecció tècnica vinculada a l’ordre d’execució adreçada als
propietaris de diverses finques del Terme municipal de Sant Fruitós de
Bages per raó de manca de conservació
Inspecció tècnica vinculada a l’ordre d’execució adreçada als propietaris
de diverses finques del Terme municipal de Sant Fruitós de Bages, per
raó de no tenir pavimentada amb panot la vorera
Extinció de la relació laboral amb la Sra. XXX, Auxiliar de geriatria, amb
data d’efectes del 31-12-2013
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557

13/12/2013

558
559

13/12/2013
13/12/2013

560

17/12/2013

561

17/12/2013

562

17/12/2013

563
564
565

17/12/2013
17/12/2013
18/12/2013

566

19/12/2013

567
568

20/12/2013
20/12/2013

569

20/12/2013

570

20/12/2013

571

23/12/2013

572

30/12/2013

573
574
575

30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013

576

30/12/2013

577

30/12/2013

578

30/12/2013

579

30/12/2013

1
2

2/1/14
2/1/14

Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de les
proves selectives per la creació d’una borsa de treball de treballadores
familiars per cobrir les necessitats d’ocupació temporal que es
produeixin durant un període de dos anys
Resolució d’expedients sancionadors de trànsit
Convocatòria de la Comissió d’estudi per a la modificació del Reglament
del cementiri municipal, mitjançant la regulació d’ús dels columbaris
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris Llar Infants Les Oliveres
corresponent al mes de DESEMBRE/2013
Aprovació de la despesa corresponent a la paga extra de Desembre de
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
Assignació tasques control utilització despatx grup municipals
Ordre d’execució al carrer Ramon i Cajal, 43
Sol·licitud subvenció per a la realització d’actuacions de foment de
l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en
administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions
d’atur. Acceptació subvenció i contractació
Concessió de drets funeraris en règim de lloguer, del nínxol 56 del Bloc
6-B Sant Genís, del Cementiri Municipal
Anul·lat
Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent al mes de
Desembre de 2013
Convocatòria Junta de Govern Local 23 de desembre de 2013 (sessió
EXTRAORDINÀRIA)
Accés a informació disponible en expedient en l’àmbit del principi de
col·laboració entre administracions
Contractació d’una treballadora familiar per substitució titulars per
gaudiment d’assumptes propis període Nadal 2013
Tramesa d’informació relativa a la tramitació corresponent respecte a la
modificació de llicència vigent
Procediment sancionador en matèria de tinença d’animals
Sol·licitud de reserva d’espai d’estacionament a la via pública
Cessament com a funcionari interí del XXX amb data d’efectes del dia 901-2014, per reincorporació del titular
Cessament del Sr. XXX com a TAE Lletrat i reingrés al seu lloc de
treball, Administratiu adscrit a l’Àrea de Secretaria
Nomenament funcionari interí per programa del Sr. XXX amb data
d’efectes del dia 10-01-2014
Regularització de l’aprovació de la despesa de la nòmina corresponent
al mes de Desembre de 2013, en relació al personal de la Residència
d’avis El Lledoner
Aprovació de la despesa i el reconeixement de les obligacions pagades
per bestreta de caixa fixa durant el mes de novembre/desembre de 2013
ANY 2014
Correcció d’errades materials en llicència urbanística. Exp. 480/2013
Nomenament d’interventor municipal fins el 7 de gener de 2014
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3

3/1/14

Resolució recurs de reposició presentat pel XXX contra la liquidació de
la quota de contribucions especials de les obres de sanejament de les
Brucardes
Convocatòria CI Serveis a la Ciutadania a celebrar el proper 09.01.2014
Convocatòria de la CI de Promoció del Territori a celebrar el dia
09.01.2014

4
5

3/1/14
3/1/14

6

3/1/14

Convocatòria de la CI de Presidència i Serveis Centrals del
09.01.2014

7

7/1/14

8

8/1/14

Aprovació de la indemnització per assistències als membres de la
corporació. Mes de novembre 2013.
Convocatòria de la Junta de Govern Local 09.01.2013

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 ordinàries
de 18 de novembre de 2013; 2 i 16 de desembre de 2013; i la sessió
extraordinària de 23 de desembre de 2013.

Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 18 de
novembre de 2013; 2 i 16 de desembre de 2013; i la sessió extraordinària de 23 de
desembre de 2013.
Per unanimitat, s’acorda aprovar les actes corresponents a les sessions de 18 de
novembre i 2 de desembre de 2013 i posposar per al proper ple ordinari l’aprovació de
les actes corresponents a les sessions de 16 i 23 de desembre de 2013 ( ordinària i
extraordinària, respectivament ).
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
_x_ Deixat sobre la mesa ( actes de 16 i 23 de desembre de 2013 )
_x_ Donat compte ( actes de 18 de novembre i 2 de desembre de 2013 )

4. Informació de les regidories.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Aprovació de la xifra de població del padró municipal d’habitants a 1 de
gener de 2013
Primer. Atès l’article 81 del Reglament estatal de població i demarcació territorial,
segons la redacció introduïda pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el
qual s’assenyala que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons
municipals amb referència al dia 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions
realitzades durant l’exercici anterior.
Segon. Atès l’escrit tramès per la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a
Barcelona de data 10 de desembre de 2013 (R.E. 4776 de data 13.12.2013), en el
qual es comunica a aquest Ajuntament que, d’acord amb el procediment establert a la
Resolució de de 25 d’octubre de 2005 de la Presidència de l’INE i del Director general
de Cooperació Local per al qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre
la revisió anul·la del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta
de xifres oficials de població, es comunica el següent:
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“(...) que, finalitzat el procediment per a la obtenció de la proposta de xifres oficials de
població previst en la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per al seu municipi
que s’ha elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret pel qual es
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal
referides a 1 de gener de 2013 és la següent: 8.283 habitants”
Tanmateix, es comunica que la comunicació tramesa té caràcter informatiu i no es
recurrent, essent susceptible de recurs el Decret pel qual es declarin oficials les xifres
de població resultants de la revisió del padró referida a 1 de gener de 2013, un cop
aprovat pel Govern i publicat al BOE.
Tercer. Atès que al BOE de 28 de desembre de 2013 es publica el Reial Decret
1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2013.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència
i Serveis Centrals, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Prendre coneixement i aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants
del municipi de Sant Fruitós de Bages referida a data 1 de gener de 2013 aprovada
per l’INE i declarada oficial pel Reial Decret 1016/2013, de 20 de desembre, (BOE de
28 de desembre de 2013), i que ascendeix a un total de 8.283 habitants.
Segon. Notificar aquest acte a l’INE i al Departament d’Estadística de la Diputació de
Barcelona.
Tercer. Declarar que:
-

L’acte és un tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

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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CI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació provisional de la Modificació puntual de planejament a l’àmbit
del pla parcial de Pineda IV
Primer. Atès que l’Ajuntament en sessió de data 8 de febrer de 2012 va aprovar
inicialment la modificació puntual de planejament a l’àmbit de Pineda IV, d’iniciativa
pública.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al
diari Avui de data 27 de febrer de 2012, al BOP de data 5 de març de 2012, 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 la següent al·legació:
1. XXX (RE 1346 de 28.03.13)
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.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informació de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer. Estimar les al·legacions formulades durant la informació pública en base a
l’informe de l’equip tècnic redactor i dels informes del secretari i arquitecte municipals.
Segon. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del planejament en l’àmbit del
pla parcial de Pineda IV.
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.
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.
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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 )

7. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU àmbit Can Figueras

Atès que en data 27 de novembre de 2013, XXX presenta a tràmit la Modificació
puntual del PGOU àmbit del pla parcial Can Figueras.
Atès que l’objecte de la modificació puntual del PGOU, és tal com diu la memòria, són:
1. Reducció de la superfície de l’àmbit del Pla Parcial del Can Figueras, limitant-la a
la propietat del mateix nom.
2. Modificació de la situació del Parc Urbà i la de sòl privat.
3. Modificació dels paràmetres, de sòl d’aprofitament privat, de l’edificabilitat i de la
densitat.
4. Corregir un error gràfic; en l’aprovació del Pla General d’Ordenació de Sant Fruitós
de Bages, aquest va incorporar el Pla Parcial de Can Figueres aprovat amb
anterioritat, i ho va fer marcant com a Vc (verd públic) el que era Vp (verd privat).
Atès l’informe del secretari i arquitecte municipals.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
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general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del Pla parcial
Can Figueras, promogut per l’Ajuntament en el termes que consten en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
Tercer.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segon el
model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.
Cinquè.- Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys,
amb la delimitació que resulta d’aquest acord.
Sisè.- Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Setè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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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:

8.

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

Aprovació inicial de nou de la Modificació puntual PGOU Zona antiga
fàbrica Bertrand i Serra

Atès que el Ple municipal en sessió de data 10 de juliol de 2013 va aprovar inicialment
la modificació puntual del PGOU Zona antiga Fàbrica Bertrand i Serra, iniciant-se el
període d’informació pública fins que el Ple ho disposi i prèviament caldrà que UPLAN
SL presenti a l’Ajuntament la documentació que es ressenyava.
Atès que en data 30 de desembre de 2013 UPLAN presenta nova documentació.
Atès que el document lliurat incorpora les prescripcions requerides en l’acord de Ple i
que s’han refós en un document únic.
Atès que el refós esmentat comporta una modificació substancial del document
aprovat inicialment, es fa necessari aprovar de nou inicialment la Modificació puntual
de PGOU Zona antiga Bertrand i Serra, promoguda per UPLAN.
Atès l’informe del secretari i arquitecte municipals.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
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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. Deixar sense efectes l’aprovació inicial acordada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 10 de juliol de 2013.
Segon. Aprovar de nou inicialment la Modificació puntual del PGOU Zona antiga
fàbrica Bertrand i Serra, promoguda per UPLAN i assumida per l’Ajuntament, en els
termes que consta a l’expedient, amb la introducció d’ofici de les esmenes següents, a
les normes urbanístiques de la modificació les quals seran incorporades al cos de
l’instrument que s’aprovi provisionalment:
1a.- S’introduirà el quadre següent:
Qualificació
Nom
Viari
Equipament
Zona verda
SISTEMES
Aprofitament
ZONES
TOTAL
EDIFICABILITAT
Sobre rasant
Sota rasant
Total

Clau
C
Ec
Vc
2d

Superfícies
m2
1.453,13
754,10
2.149,20
4.356,43
3.278,58
3.278,58
7.635,01
Coeficient
m2st/m2sl
1,13
0,86

%
19,03
9,88
28,15
57,06
42,94
42,94
100,00
Sostre
m2st
8.642,86
6.557,16
15.200,02

2a.- L’edificabilitat sota rasant és màxima i es destinarà exclusivament a aparcament.
Podrà arribar a superar-se fins a un 5% quan es demostri tècnicament la necessitat
d’aquest increment per la sola finalitat de garantir les places d’aparcament previstes en
la mateixa modificació.
3a.- Les referències al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’entenen efectuades al
Pla General d’Ordenació Urbana.
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Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients així com del
conveni urbanístic que també formarà part de la documentació sotmesa a informació
pública.
Quart.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat
Cinquè Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
següents organismes afectats per raó de llurs competències: informe previ al servei
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i informes sectorials en matèria de medi
ambient, mobilitat, habitatge, comerç, patrimoni i de les companyies dels serveis
urbans afectades.
Sisè.- Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL
1/2010, de 3 d’agost, fins que vigeixi la modificació i per un termini màxim de dos anys,
amb la delimitació que resulta d’aquest acord.
Setè.- Notificar aquest acte al promotor de la modificació.
Vuitè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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 )
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. Aprovació de la justificació del conveni subscrit amb el Col•lectiu de
Recerca Històrica 2013
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Col·lectiu de Recerca Històrica van
subscriure en data 16.05.2013 un conveni de col·laboració pel qual s’atorga a aquesta
associació una subvenció de 1.500,00 €.
En el pacte III de l’esmentat conveni, s’estableix que el pagament de l’import de la
subvenció part de l’ajuntament, es realitzarà (70 % (1.050,00 €) a la signatura del
conveni i el 30% restant (450,00 €) a la justificació del mateix) un cop validada la
justificació i la memòria anual.
En el seu pacte V, es diu que el Col·lectiu de Recerca Històrica “haurà de justificar
abans del 10 de desembre de 2013, les despeses del pressupost subvencionat,
mitjançant la presentació de la còpia de les factures (que hauran de complir els
requisits legals establerts) juntament amb una memòria de les activitats
desenvolupades durant l’any amb el detall d’ingressos i despeses, assistència de
públic, etc.
Atenent a les peculiaritats d’aquesta activitat que està molt mancada de recursos
propis, la quantitat a justificar amb despeses serà únicament d’un 50 % més sobre
l’import subvencionat. En cas que l’import justificat sigui inferior a 2.250,00 €,
l’Ajuntament podrà aplicar una reducció de la subvenció atorgada a fi i efecte de
respectar el percentatge de subvenció”
Segon. Vist l’informe del tècnic de cultura obrant a l’expedient sobre el compliment
dels requisits de la subvenció atorgada.
Tercer. Atès que el Col·lectiu de Recerca Històrica, ha presentat en data 09.12.2013
(RE 2013/4685) 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, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció per despeses derivades de l’objecte del
conveni que es va atorgada amb càrrec a la partida 42.334.48922 al Col·lectiu de
Recerca Històrica, 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.
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.
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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

10. Aprovació del Conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del
Bages per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de
la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona
per a l’any 2013. Aportació municipal per l’any 2013
Primer. Mitjançant escrit de data 29 de novembre de 2013 (RE 2013/4637 de 3.12.13),
el Consell Comarcal del Bages comunica a aquest ajuntament l’acord adoptat pel Ple
en data 25 de novembre de 2013, pel qual s’aprova el “Conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca en relació al
finançament de la integració dins el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona
dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca
del Bages per a l’anualitat 2013.”
Tanmateix, es sol·licita la seva aprovació per part de l’Ajuntament per procedir a la
seva signatura.
Com es desprèn de la documentació tramesa i dels antecedents obrant en aquest
ajuntament, es tracta de donar continuïtat a la relació de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i els municipis de la comarca en relació al finançament de la
integració dins els sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de
transports de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages, que
es va subscriure l’any 2009.
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Segon. Atès que queda acreditada l’existència de crèdit disponible mitjançant
document AD, obrant a l’expedient.
Tercer. Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 150); la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local (article 57); la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú (articles 69 i
88); i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (articles 303 a 311).
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell
Comarcal del Bages i aquest Ajuntament per al finançament de l’adhesió dels serveis
de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona per l’any 2013, acceptant les clàusules i condicions que figuren en aquest
conveni.
Segon. Disposar, d’acord amb les obligacions i deures derivats que estableix el
conveni, l’aprovació (autorització) de la despesa de 3.256,57 € amb càrrec a la partida
pressupostària
52.441.46.502
de l’exercici 2013 i s’assumeix el compromís
(disposició) de la despesa per la quantitat indicada a favor del Consell Comarcal del
Bages en concepte d’aportació municipal que figura a l’annex 3 d’aquest conveni.
Tercer. Autoritzar a l’alcalde-president per a la signatura del conveni que figura com
annex a aquest expedient.
Quart. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Bages i a la Intervenció i
Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. Declarar que :
-

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
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ANNEX. Conveni de col·laboració per al finançament de l’adhesió dels serveis de
transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona.
Manresa, ___ de ___________ de 2013
REUNITS
La Sra. Mercè Cardona Junyent, presidenta del Consell Comarcal del Bages en nom
d’aquest ens local.
El/la
Sr/a.
__________________________,
alcalde/essa
de_________________ en nom d’aquest ens local.

de

l’Ajuntament

Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest Conveni.

EXPOSEN
I. Des del 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona,
conscients de la necessitat de disposar d’un sistema tarifari integrat que afavoreixi l’ús
dels serveis de transport públic col·lectiu per part de la ciutadania en unes condicions
de preu adequades i amb la potenciació de la intermodalitat, han formalitzat sengles
convenis per tal de concretar el règim de funcionament i de finançament del sistema
tarifari integrat a la comarca del Bages.
II. Amb l’objectiu de concretar la relació de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i la resta d’ajuntaments en relació al finançament de la integració dins del
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transports de viatgers
que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages, el Consell ha formalitzat
sengles convenis vinculats als anteriors amb els ajuntaments, els quals també tenen
interès en mantenir el sistema tarifari integrat.
III. D’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb
la regió metropolitana de Barcelona, es va considerar adient que el sistema tarifari
integrat a la comarca del Bages es coordinés de manera adequada amb el sistema
tarifari de l’ATM de Barcelona amb l’objectiu que el ciutadans i les ciutadanes puguin
fer ús dels mateixos títols de transport en l’ús dels serveis de transport públic dins
d’aquest àmbit territorial, tenint en compte que part dels serveis ja formen part dels
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.
IV. Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària
des de l’any 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona
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consideren necessari el seu manteniment durant l’any 2013, per la qual cosa es
tramita el corresponent conveni.
V. Aquest nou conveni preveu un import màxim de les despeses generades per la
integració tarifària en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de
transport amb origen i destinació a la comarca del Bages per l’anualitat del 2013 de
578.000,00 €, que seran ateses d’acord amb les aportacions següents:
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (85%)
Ajuntament de Manresa (7,5%)
Consell Comarcal del Bages (ajuntaments) (7,5%)

491.300,00€
43.350,00 €
43.350,00 €

D’aquesta distribució del finançament se’n desprèn que el Consell Comarcal del
Bages, i conseqüentment els ajuntaments de la comarca, han d’assumir la
quantia de 43.350,00 € pel 2013.
Les despeses derivades de la integració tarifària dels desplaçaments des dels
municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona van a càrrec de l’ATM
de Barcelona.
VI. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la
formalització d’aquest conveni en el qual es determinen les condicions generals del
finançament municipal de la integració tarifària dels serveis de transport de viatgers
que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages per l’any 2013.
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del Conveni
Aquest Conveni té com a objectiu definir la relació de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca en relació al finançament de la
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages per a
l’anualitat 2013.
Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen en
l’annex 1. Els títols de transport integrat es detallen en l’annex 2.
Segon.- Finançament de la integració
Els diferents ajuntaments es faran càrrec de les despeses generades al Consell
Comarcal en concepte d’integració en el sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona. El repartiment entre els diversos ajuntaments es realitzarà
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proporcionalment a la xifra oficial de població municipal publicada per l’INE per cada
anualitat.
Les despeses de la integració tarifària que corresponen al Consell Comarcal i que són
objecte de repartiment entre els diferents ajuntaments són de 43.350,00 € per l’any
2013, tot això d’acord amb les dades que figuren en l’Annex 3.
Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació
a abonar a les empreses concessionàries dels serveis de transport detallats en l’annex
1 pel menyscapte generat per la utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de
Barcelona.
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest Conveni, les aportacions econòmiques
s’actualitzaran amb l’aprovació del corresponent protocol addicional.
Tercer.- Liquidació de les aportacions
L’aportació econòmica a realitzar al Consell Comarcal del Bages pels ajuntaments de
la comarca es portarà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut per
imports proporcionals a la previsió d’aportació, de cada municipi, esmentada en
l’annex 3. Els abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions
definitives que es portaran a terme, un cop efectuat el tancament de l’exercici per part
de l’ATM de Barcelona.
Un cop fet el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, el Consell
Comarcal traslladarà als ajuntaments la informació corresponent a les dades
d’utilització dels serveis de transport amb l’especificació dels imports satisfets durant
l’anualitat en concepte de distribució tarifària i de compensació per a la integració
tarifària a les empreses prestadores dels serveis de transport detallats en l’annex 1.
Quart.- Xarxa de distribució i venda
Els ajuntaments de la comarca promouran punts de venda de títols integrats en els
seus municipis.
Cinquè.- Vigència
Aquest Conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte
segon pel que fa a la integració tarifària dels serveis durant l’any 2013, sens perjudici
de la seva pròrroga en els termes previstos en el pacte següent.
Sisè- Pròrroga
Aquest Conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord de
les parts mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals.
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Setè.- Incompliment
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest
Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que
aquest no es produeixi, la resolució del Conveni.
Vuitè.- Jurisdicció
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni restaran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en dos exemplars i a un
sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
Mercè Cardona Junyent,
Consell Comarcal del Bages

,
Ajuntament de

ANNEX 1
Dades dels serveis que s’integren per operador:

GRUP SAGALÉS
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
OPERADOR
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transports Castellà, SA

SERVEI
Manresa-Castellbell-Monistrol
Manresa-Castellgalí-Sant Vicenç
Manresa-Monistrol-Castellbell
Manresa-Pont
de
Vilorama-Sant
Vicenç
Manresa-Mura
Manresa-Marganell
Manresa-Navarcles
Manresa-Pont de Vilomara
Manresa-Moià

.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Transports Castellà, SA
Manresa-Sta. Maria d'Oló
Transports Castellà, SA
Manresa-Monistrol de Calders
Transports Castellà, SA
Manresa-Prats de Lluçanès
Transports Castellà, SA
Manresa-Castellar
Transports Castellà, SA
Manresa-Aguilar
Transports Castellà, SA
Manresa-Calaf (C-25)
Transports Castellà, SA
Manresa-El Xup
Transports Castellà, SA
Manresa-Sant Joan de Vilatorrada
Ferrocarriles y Transportes, SA L'Estany-Sta. Maria d'Oló-Moià
DESPLAÇAMENTS BAGES-RMB
OPERADOR
Ferrocarriles y Transportes, SA
Transbages, SL
Transports Castellà, SA

SERVEI
Bages-RMB
Manresa-UAB
Barcelona-Prats de Lluçanès

SA ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
OPERADOR
SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

Num. VIATGERS
2008
Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN):
83.509
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
11.563
Barcelona-Manresa-Solsona
69.687
Manresa-Santpedor-Cardona
2.259
Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN):
109.826
Barcelona-Berga-Llívia
373
Manresa-Castellar de N'Hug
109.453
Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1)
120.986
Totals
314.321
SERVEI

R

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
OPERADOR
SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

Num. VIATGERS
2008
4.447
2.467
1.980
0
22.776
22.776

SERVEI
Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN)
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona
Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN)
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug
Totals

27.223

R
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SA MASATS TRANSPORTS GENERALS
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
OPERADOR
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals

SERVEI
Manresa - Sant Salvador de Guardiola
Manresa - Castellfollit del Boix (1)
Igualada - Castellfollit del Boix
Manresa - Igualada
Totals

Num. VIATGERS
2008
30.507
388
769
5.442
37.106

RECAPTACIÓ
2008
41.184,00
950,00
998,00
8.683,00
51.815,00

Num. VIATGERS
2008
1.239
1.239

RECAPTACIÓ
2008
2.686,50
2.686,50

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
OPERADOR
Transportes Generales de Olesa, SA

SERVEI
L'Obac - Terrassa - Mura
Totals

ANNEX 2
Gamma de títols ATM:

Tarifa
2,17
2,17
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ANNEX 3
Aportacions municipals màximes previstes per l’any 2013

Integració tarifària del Bages
Generalitat de Catalunya
Administració local

85,00 %
15,00 %

ANY 2013
578.000,00 €
491.300,00 €
86.700,00 €

Manresa
Aportació resta de municipis

%
50%
50%

Import aportació
43.350,00 €
43.350,00 €

Municipi
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Marganell
Moià
Monistrol Calders
Monistrol Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola

Nombre
PREVISIÓ COST ANY
habitants (2012)* 2013
98,96 €
250
2.203,24 €
5.566
921,52 €
2.328
1.382,27 €
3.492
378,03 €
955
755,66
€
1.909
2.004,53 €
5.064
1.441,25 €
3.641
164,67 €
416
792,08 €
2.001
468,67 €
1.184
157,54 €
398
569,22 €
1.438
66,11 €
167
121,92 €
308
2.293,10 €
5.793
277,09 €
700
1.184,75 €
2.993
89,86 €
227
2.364,35 €
5.973
2.432,44 €
6.145
1.494,30 €
3.775
214,94 €
543
2.721,40 €
6.875
261,25 €
660
3.256,57 €
8.227
4.267,15 €
10.780
254,52 €
643
1.242,54 €
3.139
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Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca

9.314
1.048
7.187
6.218
157

Total Ajuntaments
109.514
* Font: Institut Nacional d'Estadística. Padró municipal

3.686,85 €
414,84 €
2.844,90 €
2.461,33 €
62,15 €
43.350,00 €

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. Adhesió al Protocol de les actuacions d’Execució de les Diligències de
Llançament als partits judicials de Catalunya i encomana al Consell
Comarcal del Bages per a la gestió esmentades en el Protocol
Primer.- El 5 de juliol es va firmar el protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, subscrit per Conseller de Justícia, el
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els Presidents de les
Diputacions de Catalunya, dels Consells de Col·legi d’advocats i Procuradors de
Catalunya i de la FMC i l’ACM.
El conveni té per objecte coordinar les accions de les institucions signats en l’execució
de les diligències de llançament disposades per el jutjats de Catalunya, en relació de
immobles que constitueixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es
produeixi una situació de vulnerabilitat social amb exclusió del partit judicial de
Barcelona, que té el seu propi protocol, així com realitzar totes les actuacions que
puguin ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta situació pendents d’una
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o
similar.
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Les entitats locals o supramunicipals que t’adhereixin al present Protocol es
comprometen a complir les obligacions i compromisos que per els Ajuntaments es
recullen als acords del Protocol d’actuació.
Segon.- Els ens supramunicipals el Consell Comarcal del Bages, podran,
complementàriament arribar acords de col·laboració amb els Ajuntaments amb el fi
d’aquest sigui els encarregats de complir obligacions i compromisos que per els
Ajuntaments es recullen el Protocol d’actuació.
Atès l’acord del Ple del Consell Comarcal del Bages de 25 de novembre de 2013, per
el qual es comunica als Ajuntaments de la Comarca la possibilitat de designa del
Consell Comarcal per part dels Ajuntaments com a ens supramunicipal per a la gestió
de les actuacions esmentades en el Protocol aprovat en el punt primer.
Tercer.- Atès que el Protocol d’ Execució de les Diligències de Llançament als Partits
Judicials de Catalunya ve a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris que es trobin
en situacions de vulnerabilitat social, per la qual cosa es considera positiu que
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no es quedi al marge de situacions com les
reflectides en dit Protocol.
Atès que també es factible que per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’
encomani la gestió al Consell Comarcal del Bages per complir les obligacions
establertes per els Ajuntaments en el Protocol esmentat.
Per tot això, es proposa s’ elevi al Ple, previ dictamen de la comissió informativa de
serveis a la ciutadania, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Protocol
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat el
passat divendres dia 5 de juliol de 2013, per part del Conseller de Justícia, el president
del Tribunal superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d’aquest
òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels
col·legi d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM,
acceptant totes les clàusules i condicions que figuren en el conveni que s’annexa al
present acord.
Segon.- Encomanar al Consell Comarcal del Bages per a complir les obligacions i
compromisos que per a l’Ajuntament s’estableixen en el Protocol esmenat.
Tercer.- Comunicar a la presidència del Tribunal Superior de Catalunya i del Consell
Comarcal l’adhesió d’aquest Ajuntament al citat protocol i la designació del Consell
Comarcal del Bages com a ens municipal per a la gestió de les actuacions
esmentades en el protocol.
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Quart.- Declarar que:
-

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
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. PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS
PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA
Barcelona, cinc de juliol de dos mil tretze
Reunits:
D'una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenat en virtut del Reial decret 15/2010,
de 3 de desembre (BOE núm. 292, de 03.12.2010),
D'altra banda, l’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual
es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm.
6281, Annex, de 27.12.2012),
D'altra banda, l'Excellentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la
Diputació de Barcelona, que actua en representació de la Diputació de Barcelona, en
virtut de les facultats que li atorga la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
D'altra banda, l’Il.lustríssim Senyor Albert Vallvé Navarro, Vicepresident de la Diputació
de Tarragona, que actua en representació de la Diputació de Tarragona, en virtut
d’acord de 7 de Juny, de les atribucions que li confereixen els articles 34.1.b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i de la delegació especialment conferida per signar el present per acord
de 26 de Juny del senyor President de la Diputació,
D'altra banda, l'II·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de
actua en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les
que li confereixen els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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D'altra banda, l’II·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de
Lleida, que actua en representació de la Diputació de Lleida, en virtut de les
atribucions que li confereixen els articles 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
D'altra banda, la Il·lustríssima Senyora M. Antonia Amigo de Palau, secretària de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenada per l'Ordre
JUS/42/2010, de 18 de gener (BOE núm. 19, de 22.01.2010),
D'altra banda, l’Excel·lentíssim Senyor Miquel Samper i Rodríguez, president del
Consell dels II·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya,
D'altra banda, l’Excel·lentíssim Senyor Ignacio López Chocarro, president del Consell
de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya,
D'altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moya, president de l'Associació
Catalana de Municipis, en representació d'aquesta Associació, en l’ús de les
atribucions atorgades en els articles 18 i 34 dels seus estatuts,
I, d'altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Xavier Amor i Martín, president de la Federació
de Municipis de Catalunya, en representació d'aquesta Federació, segons les
atribucions atorgades en els articles 19 i 35 dels seus estatuts i l'acord adoptat per
aquesta en data 12 de Juny d’enguany.
Exposem:
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten
aparellada en execució el llançament de l’habitatge (desnonaments en les seves
diferents modalitats, execucions hipotecàries, execució de laudes arbitrals..,). Tots els
partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han sofert aquest
increment de llançaments, a la qual cosa ha d'afegir-se un element qualitatiu com
l’augment de la perillositat en la practica d'aquestes diligències. Han estat diverses les
situacions en les quals s'han esgrimit armes a la comissió judicial, ha rebut amenaces
i, fins i tot, s'ha produït un suïcidi.
Malgrat les disposicions del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, relatives a
ajornar el llançament en els procediments hipotecaris en certs supòsits, els escassos
marges legals a la discrecionalitat judicial en la matèria determinen un flux constant
cap als recursos socials que les diferents administracions posen en favor de les
persones afectades.
Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals per pal·liar-la en la
mesura del que sigui possible dins de les seves competències i possibilitats. En són
exemple els acords del grup de treball Ciutadans i Administració de Justícia en el si del
Departament de Justícia o el Protocol de col·laboració subscrit entre el Col.legi de
Procuradors de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona de 26.3 .2012 . En la línia de
col·laboració institucional establerta en els acords esmentats, s'insereix aquest
Protocol que té com a finalitat posar en contacte amb la major celeritat els ciutadans
afectats amb els serveis municipals amb l’objectiu que aquests darrers coneguin la
situació i puguin facilitar l’accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d'acció
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La plasmació jurídica d'aquesta finalitat no resulta fàcil, atès el gran nombre de
municipis existents a Catalunya -que impedeix subscriure un protocol per a cada cas-,
la multiplicitat de situacions i dimensions que resulten d'aquesta varietat municipal i
l’evidència que en molts dels municipis més petits certs serveis -en especial els
socials- els presten ens supramunicipals, la qual cosa aconsella adherir-los en aquest
Protocol, tant en termes formals, atenent el procés d'adhesió dels municipis, com
materials, quant a la prestació concreta dels serveis socials necessaris per a les
finalitats que es pretenen.
Per tot això, les diferents parts d'aquest Protocol
Acordem:
1. L'objecte d'aquest Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en
l’execució de les diligencies de llançament que disposen els jutjats dels diferents
partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les
actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en
situació de vulnerabilitat social pendents d'una diligència de llançament d'un
procediment de desnonament, execució hipotecaria o similar.
2. L’ambit territorial d'aplicació d'aquest Protocol són els partits judicials de Catalunya
que comprenguin els municipis que s'hi adhereixin -amb exclusió en tot cas del partit
judicial de Barcelona que s'ha de regir pel seu protocol particular- i l’àmbit objectiu, els
llançaments dels immobles que constitueixen l’habitatge habitual de la persona
demandada en que es produeixi una situació de vulnerabilitat social de les que s'hi
descriuen.
Als efectes d'aquest Protocol d'actuació, es defineixen com a situacions de
vulnerabilitat social derivades de procediments judicials que determinin directament la
pèrdua de l’habitatge habitual aquelles en que es produeixi almenys una de les
circumstàncies següents:
a) Supòsits recollits expressament a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a
les persones en situació de dependència:









Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb grau de
discapacitat superior al 33%.
Persones amb malalties mentals i trastorns del comportament (síndrome de
Diògenes, persones amb trastorns mentals, etc.) i/o malalties cròniques que
provoquen una incapacitat, cíclica o permanent, en la gestió de la seva
autonomia i/o qualitat de vida.
Persones amb valoració de grau de dependència.
Persones amb risc d'exclusió i/o aïllament socials.
Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i
l’adolescència (persona/es de la tercera edat sola/es, menors d'edat,
especialment en els casos de famílies nombroses, famílies monoparentals,
etc.).
Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
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Qualsevol altra situació anàloga.

b) Altres supòsits que, encara que no suposen per se una condició de vulnerabilitat
social, plantegen problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc
social:






Existència de persones en situació irregular.
Supòsits d'habitatges "ocupats".
Existència d'animals domèstics en nombre significatiu.
Subministrament de gas natural I/o electricitat, il·legal i/o en mal estat o d'altres
anàlogament perillosos.
Qualssevol altres situacions anàlogues i/o perilloses.

4. Les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Federació
de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis -aquesta especialment
mitjançant el Fòrum Comarcal que, integrat a la seva estructura, incorpora tots els
consells comarcals de Catalunya-han de difondre aquest Protocol entre els municipis
agrupats i/o associats respectius, els quals poden, si així ho volen, lliurar una
comunicació d'adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquesta comunicació ha d'incloure necessàriament el compromís de complir el que
disposa aquest Protocol -sense la possibilitat de reserves ni modificacions particulars-i
a més:





Ha d'identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar
en les situacions descrites.
Ha d'identificar amb nom, cognoms i càrrec una persona concreta responsable
de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte.
Ha de determinar unes dades concretes de contacte postal, telefònic i
electrònic.
Ha de determinar, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens
supramunicipal, que aquest té coneixement de la designa municipal i que n'ha
donat la conformitat.

Així mateix, el consell comarcal, si així ho acorda el Consell d'Alcaldes, pot lliurar la
comunicació d'adhesió, en la qual s'ha d'especificar que els municipis adherits n'han
donat la conformitat i amb els mateixos requisits esmentats en el paràgraf anterior per
a cadascun dels municipis adherits.
Rebudes unes o altres comunicacions, la Presidència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya n'ha de justificar la recepció i n'ha de lliurar una comunicació al/a la
jutge/essa i al/a la secretari/ària degans del partit judicial corresponent al municipi -en
aquest últim cas mitjançant la secretaria de Govern-, el Departament de Justícia i els
col.legis d'advocats i procuradors corresponents, en la qual s'ha de notificar la data
d'entrada en vigor d'aquest Protocol pel que fa a les diligències de llançament que cal
practicar al municipi concret adherit.
El/La jutge/essa i el/la secretari/ària degans han de fer alhora la distribució d'aquesta
comunicació entre els jutges i els secretaris dels jutjats amb competència civil del seu
partit i, si n'hi ha, als serveis comuns.
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Les diputacions provincials, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, dins de les seves disponibilitats i de la manera que estimin és
convenient, han de donar suport tècnicament, econòmicament i associativament a
l’adhesió al Protocol dels municipis de la seva comarca, província o associació,
prenent els acords o desenvolupant les actuacions adients en aquest sentit.
En l’àmbit dels partits judicials on entri en vigor aquest Protocol -totalment o en un dels
municipis-, els consells dels collegis d'advocats i de procuradors de han de promoure
entre els seus col·legiats -a través dels collegis territorials respectius-, quant als
procediments de desnonament, hipotecaris i qualsevol altres que comportin o puguin
comportar directament la pèrdua de l’habitatge habitual de la persona demandada, la
conveniència de fer constar per altressí a la demanda les circumstàncies de risc social
que els seus clients els hagin fet constar o el fet d'ignorar-les i, en el cas que
comparegui un representant o defensor de la persona demandada, en l’escrit de
contestació o en un escrit dirigit específicament al jutjat en aquest sentit.
6. Els ajuntaments adherits poden posar a disposició del servei d'actes de comunicació
o dels jutjats, per unir-los a la documentació judicial que s'ha de lliurar a les persones
demandades en aquests procediments, uns fulls informatius dels diferents recursos
socials existents en aquests casos i als quals aquests puguin accedir. L'aportació
concreta dels documents -en paper o electrònicament-s'ha d'entendre sempre amb la
persona que hagin designat com a responsable en la comunicació d'adhesió abans
esmentada. En el cas que sigui el consell comarcal o un altre ens supramunicipal que
tingui assumida la prestació dels serveis socials al municipi adherit, aquests fulls han
de ser aportats per aquest. També poden ser col·lectius en el cas que prestin servei a
més d'un municipi, a fi de facilitar-ne el tractament als òrgans judicials.
7. Els ajuntaments adherits o, si escau, els consells o altres ens, poden posar a
disposició del col.legi de procuradors del seu partit judicial els mateixos fulls
informatius -fins i tot en versió electrònica imprimible-, perquè en els supòsits de
comunicació realitzats directament pels seus col·legiats conforme a la normativa
processal vigent es pugui donar compliment a la labor informativa descrita en el
número anterior. Com abans, l’aportació concreta dels documents -en paper o
electrònicament- s'ha d'entendre per part del col·legi de procuradors respectiu amb la
persona que hagin designat com a responsable en la comunicació d'adhesió al
Protocol.
8. El/La secretari/ària del servei d'actes de comunicació o del jutjat que conegui del
procediment ha de disposar unir aquests fulls en les citacions que s'han d'entendre
amb les persones demandades i ha d'indicar que la seva pràctica i, en general, dels
actes de comunicació en aquests procediments inclogui:
a) La consignació per part de la comissió judicial de qualsevol de les situacions de risc
social descrites abans, de les quals tinguin coneixement per raó de la practica de l’acte
de comunicació.
b) De forma expressa, que es faci constar en la diligència que la comissió judicial
estengui el consentiment de la persona demandada al fet que l’existència del
procediment sigui posada en coneixement dels serveis socials de l’ajuntament adherit,
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eIs quals s'ha de lliurar una comunicació informativa de la situació de risc social sobre
aquest tema en el cas que es presti el consentiment indicat.
El mateix es farà en el cas d'actes de comunicació que dugui a terme directament el
procurador en els casos establerts legalment, utilitzant el/s mateix/os documents que
faria servir la comissió judicial per indagar-ne la vulnerabilitat social.
9. El Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les disponibilitats
pressupostàries i de conformitat amb la secretaria de Govern, ha d'efectuar les
modificacions necessàries als programes de gestió informàtica dels jutjats perquè la
documentació dels actes de comunicació que calgui realitza, la indagació de la
vulnerabilitat social i la comunicació posterior als serveis socials permetin donar
compliment al que es disposa més amunt. Alternativament, pot donar compliment a
aquest punt mitjançant impresos. Igualment, en coordinació amb el personal dels
ajuntaments adherits o dels ens supramunicipals que prestin els serveis socials, ha de
realitzar les accions de formació necessàries -i possibles-, perquè el personal judicial
que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment la informació que cal
subministrar a la persona demandada.
10. El/La jutge/essa que conegui d'una situació de risc en la fase inicial del
procediment i hagi rebut el consentiment de la persona demandada i, en tot cas, el
secretari del servei d'actes de comunicació o del jutjat, una vegada esdevingui ferma la
resolució judicial que dóna lloc al llançament i s'hagi sol·licitat -si no s'ha fet abans-,
s'ha d’adreçar als serveis socials designats per cada ajuntament adherit a fi que
aquests avaluï la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo , adoptades
i/o proposades i en tot cas amb un termini concret d'execució, així com la seguretat de
la comissió judicial en la realització d'aquest acte. En tot cas, quan s'assenyali una
data i hora concreta per al llançament -en el decret d'admissió de la demanda o a la
sentencia-i-, s'han de tenir en compte els terminis establerts en aquest Protocol a fi de
no buidar-los de contingut.
11. En el termini màxim de quinze dies, els serveis socials actuants de l’ajuntament
adherit han de trametre l’informe-avaluació a partir de la valoració del qual el secretari
del servei d'actes de comunicació o del jutjat disposarà, si escau, amb el trasllat previ
a la part executant, el que correspongui amb vista a la pràctica del llançament en la
data assenyalada i l’auxili a aquesta que estimi necessari dels serveis socials indicats
o altres serveis municipals (zoonosi o similar) i sens perjudici del que aporti la part
executant per fer valer el seu dret (manyans, transportistes i/o altres). En cap cas, la
manca de l’informe o el seu retard ha de ser causa de suspensió del llançament que
en tot cas ha de comunicar-se als serveis socials i sens perjudici que la comissió
judicial pugui disposar-la en el moment de la seva realització material per les raons
que estimi adients.
12. En el supòsit que de l’informe es desprengui la possibilitat de compromís per a la
seguretat de la comissió judicial o de les persones implicades, s'ha de sol·licitar,
mitjançant una resolució del secretari del servei d'actes de comunicació o del jutge,
l’auxili dels Mossos d'Esquadra amb la finalitat que acompanyin la comissió judicial a
realitzar la practica de la diligència de llançament.
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13. Totes les comunicacions al·ludides en aquest Protocol -sigui a les parts, als
professionals o als serveis públics- ho han de ser mitjançant un correu electrònic, a les
adreces especifiques que cada part faciliti sobre aquest tema i, específicament, a la
dels serveis socials designats en la comunicació d'adhesió, excepte les fetes pel o al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que requeriran forma escrita en suport
paper.
14. Respecte dels fitxers automatitzats de dades que cadascuna de les parts d'aquest
Protocol pugui crear a resultes d'aquest, s'estableix :






Que han de ser comunicats degudament a l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades. S'han d'adoptar les mesures per adequar-Ios a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
altres normes d'aplicació i cuidant que el tractament de la informació
esmentada sigui realitzada únicament per personal degudament autoritzat.
Que la informació s'ha d'utilitzar exclusivament per a les necessitats estrictes
derivades d'aquest Protocol -facilitar allotjament, magatzem de mobiliari o l’ajut,
l’orientació i l’assessorament que les famílies o persones usuàries necessitin-, i
no emprar-la amb finalitat diferents.
Que els ajuntaments adherits han d'adoptar les mesures per adequar-se a la
Llei orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i altres normes d'aplicació. Ha de tenir la consideració d'encarregat
del tractament a efectes del que disposa la normativa esmentada.

15. Es constitueix una comissió mixta presidida pel president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya o la persona en qui ell delegui i de la qual formaran part els
restants signants d'aquest Protocol o el personal en qui aquests deleguin. La Comissió
s'ha de reunir ordinàriament amb una periodicitat anual i amb caràcter extraordinari
sempre que el president ho consideri necessari, per se o a proposta d'algun dels
representants de les parts. Aquesta Comissió ha de vetllar pel bon funcionament de
l’aplicació d'aquest Protocol , així com resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de
l’execució pràctica.
16. En l’àmbit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment
presidida pel/per la jutge/essa degà/ana i integrada pel/per la secretari/ària degà/ana o
del servei d'actes de comunicació, la persona responsable dels serveis socials del
major nombre de municipis del partit adherits a aquest Protocol i la del municipi amb
major nombre d'habitants, que s'ha de reunir a sol·licitud de qualsevol dels seus
integrants i que ha de vetllar pel bon funcionament de l’aplicació d'aquest Protocol, així
com resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de l’execució practica.
17. Aquest Protocol entrarà en vigor a partir del dia de la data de la seva signatura i
tindrà una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius
períodes anuals si no ha estat denunciat per alguna de les parts amb una antelació de
90 dies.
Seran causes de resolució d'aquest Protocol:


El transcurs del termini previst.
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El mutu acord de les parts.
L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les parts
durant el transcurs de la vigència.

Seran causes de resolució especifiques envers els municipis adherits, l’incompliment
de qualsevol dels compromisos que aquests assumeixen, constatada per la Comissió
de Seguiment a que es fa referència a la clàusula 14.
En cas de resolució del Protocol, les parts establiran els mecanismes que permetin el
seguiment de les activitats de col·laboració endegades o la seva finalització ordenada i
adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar-ne afectats.
18. Les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de
l’acceptació pel president d'aquest Tribunal i tindran una durada d'un any prorrogable,
al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no han estat
denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies mitjançant una
comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que, acceptada, ho comunicarà al/a la jutge/essa i secretari/ària degà/ans.
En cas de cessament de l’adhesió, els ajuntament i els degans establiran els
mecanismes que permetin el seguiment de les activitats de col·laboració endegades o
la seva finalització ordenada i adequada preservant els drets dels usuaris que puguin
resultar afectats.
19. Les referències fetes als serveis d'actes de comunicació i als jutjats i al seu
personal s'entenen fetes, als efectes exclusius d'aquest Protocol, al serveis comuns
processals corresponents que, sigui quina sigui la seva denominació, assumeixin la
realització dels actes de comunicació i l’execució dels llançaments, com a
conseqüència bé de la implantació als partits judicials del nou model d'oficina judicial
dissenyat pel Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de
l’oficina judicial a Catalunya, bé de reformes legislatives.
I, com a prova de conformitat, les parts signem aquest Protocol, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.
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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12. Aprovació de la justificació del conveni subscrit amb el Club Tennis
Manresa 2013
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Club Tennis Manresa van
subscriure en data 27.02.2013 un conveni de col·laboració pel qual s’atorga a aquesta
associació una subvenció de 2.000,00 €.
En el pacte quart del conveni es regulen els aspectes formals i materials per justificar
la subvenció atorgada i s’estableix que el pagament de l’import de la subvenció part de
l’ajuntament, es realitzarà (70 % (1.400,00 €) 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 que el Club Tennis Manresa ha presentat en data 10.12.2013 (RE
2013/4706) la documentació que forma el compte justificatiu de la subvenció atorgada.
Tercer. Vist l’informe del tècnic de cultura 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, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció per despeses derivades de l’objecte del
conveni que es va atorgada amb càrrec a la partida 46.341.48913 (Conveni de
col·laboració Club Tennis Manresa, conforme a la documentació aportada que
s’accepta com a justificació de la despesa autoritzada mitjançant acord de Ple de 13
de febrer 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.
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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

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

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 20:47 hores del dia 15 de gener de 2014

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau

