
 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

ACTA NÚM. 3/2014 ( 1213.03.003 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
12 DE FEBRER 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 ) 
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 :   
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
 

 
SR. SECRETARI: 
Sr. Josep González Ballesteros, secretari,  
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 20:00 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.  
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT 
EL 12 DE FEBRER DE 2014 

 
ORDRE DEL DIA 

 

ASSUMPTE EXPEDIENT PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el dia 15 de gener de 2014 i 
extraordinària celebrada el  dia 28 de 
gener de 2014. 

13/2014 i 
137/2014 

4 00:00:20 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

46/2014 4 00:01:52 

3. Donar compte dels acords de la Junta de 
Govern en les següents sessions: 
ordinària de 16 de desembre de 2013; 
extraordinària de 23 de desembre de 2013 
; i ordinàries de 9 i 22 de gener de 2014. 

1082/2013 
1166/2013 
1241/2013 
56/2014 

3 00:06:20 

4. Informació de les regidories.  - 10 00:29:30 

MOCIONS    

5. Moció que presenten tots els grups 
municipals sobre la llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

248/2014 10 00:41:34 

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS    

6. Procediment tributari de revocació de 
liquidacions de diverses parcel.les. 
- Pregunta del grup municipal CIU sobre 

l'aprovació de revocació de 
liquidacions de diverses parcel.les ( 
expedient núm. 861/2013 ) 

861/2013 
247/2014 

13 00:56:08 

7. Donar compte de l’informe inici 
procediment revisió demarcació registral
  

9/2014 17 01:30:31 

8. Acatament de sentencia judicial dictada 
per la secció segona de la sala contenciós 
administrativa del Tribunal Suprem en 
recurs de cassació núm. 3060/2010 seguit 
respecte a la sentencia 689 de la secció 
primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en recurs 
contenciós administratiu número 
428/2011. 

228/2014 22 01:33:24 
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CI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

9. Aprovació inicial de la modificació del 
reglament del Cementiri municipal 
mitjançant la incorporació de l’Annex I 
relatiu a la normativa sobre ús dels 
columbaris. 

769/2013 24 01:37:41 

10. Alteració del terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages i Sant Joan de 
Vilatorrada 

964/2013 28 01:39:07 

11. Modificació de l’ordenança municipal 
sobre tinença d’animals - inici d'expedient 
de modificació 

1185/2013 30 01:43:43 

12. Aprovació de l’informe relatiu a la 
justificació de discrepàncies a  l’acta de 
les operacions de delimitació del terme 
municipal de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages 

655/2013 34 01:59:42 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

13. Adhesió al procés de licitació de serveis 
preventius sanitaris a través de la Central 
de Contractació del Consell Comarcal del 
Bages. 

103/2014 55 02:06:54 

PRECS I PREGUNTES    

14. Pregunta del grup municipal CIU sobre les 
actuacions en l’estat de pavimentació de 
l’Avinguda Les Brucardes.  

243/2014 65 02:56:20 

15. Preguntes del grup municipal CIU sobre el 
contracte del servei de gestió de la 
residència d’avis el Lledoner, assignat a 
l’empresa Residència Tercera Edat 
l’Onada , S.L. 

246/2014 67 03:18:43 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS     

Sobrevingut 1. Resolució del recurs de reposició 
presentat per de Secretari general del Sindicat 
Comissions Obreres  (CCOO) de la Catalunya 
Central en el marc del procediment de 
contractació per a l’adjudicació del contracte del 
servei recollida de residus municipals i servei de 
neteja viària de Sant Fruitós de Bages 
 

215/2013 70 02:09:09 
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Sobrevingut 2. Sobre l’adjudicació per 
procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació del 
contracte de serveis de recollida de residus 
municipals i servei de neteja viària de Sant 
Fruitós de Bages 
 

215/2013 74 02:18:37 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de gener de 
2014 i extraordinària celebrada el  dia 28 de gener de 2014. 

 
 
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.  

 
 
ANY 2013  
 

Núm. decret Data 
Núm. 
expedient 

Assumpte  

564 bis 17/12/13 
 

1178/2013 
 

Aprovació d’una operació de préstec per 
import de 175.000,00 € destinat a finançar 
la inversió “Reducció de riscos 
d’inundabiltat del Torrent Bo en el seu pas 
pel casc urbà de Sant Fruitós de Bages “ i 
amortització extraordinària per 
formalització de dit préstec per import de 
175.000,00 € i del  préstec subscrit amb 
l’antiga Caixa d’Estalvis de Catalunya en 
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data 23 de desembre de 2005 per la 
totalitat de l’import pendent d’amortitzar de 
92.820,88 €  

580 30/12/13 1184/2013 
Resolució d’al.legació en expedient 
sancionador en matèria de trànsit ( 
1300000079 ) 

581 30/12/13 970/2013 
Resolució d’al.legació en expedient 
sancionador en matèria de trànsit ( 
P130674295) 

582 30/12/13 1218/213 
Trasllat de vehicle al centre autoritzat. 
Ford Focus 7432-DCV 

583 30/12/13 883/2013 
Resolució de recurs de reposició dels 
expedients sancionadors en matèria de 
trànsit amb núm.  P130674294 

584 30/12/13 1204/2013 

Resolució de recurs de reposició dels 
expedients sancionadors en matèria de 
trànsit i seguretat vial, amb núm. 10324, 
10549 i 10322.  

 
ANY 2014 
 

2014-0009 09/01/2014 1235/2013 
Aprovació del Decret de factures de data 
30/12/2013, num de relació O/2013/1041 

2014-0010 09/01/2014 16/2014 
Decret pròrroga pressupost 2013 per al 
pressupost 2014 

2014-0011 10/01/2014 11/2014 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la corporació 
i l’assignació mensual als grups 
municipals del mes de desembre/2013 i 
portaveus dels grups municipals segon 
semestre 2013 

2014-0012 10/01/2014 40/2014 
Incoació de procediment de reclamació 
per danys en propietat municipal 

2014-0013 10/01/2014 38/2014 
Incoació procediment de reclamació per 
danys en propietat municipal 

2014-0014 10/01/2014 9/2014 
Tramesa informe valoració criteris inicials 
procediment de revisió total de la 
demarcació registral 

2014-0015 10/01/2014 13/2014 Convocatòria ple ordinari pel dia 15-1-14 

2014-0016 10/01/2014 13/2014 Convocatòria ple ordinari pel dia 15.1.14 
 
 
 

                                                      
1
 Aquest decret és originalment de data 30 de desembre de 2013, però per una errada material 

no fou enviat al llibre de Decrets  
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2014-0017 10/01/2014 17/2014 

Aprovació del reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents 
als lloguers de locals que ocupen diferents 
serveis municipals per el mes de 
gener/2014 

2014-0018 12/01/2014 38/2014 
Incoació de procediment de reclamació 
per danys al patrimoni municipal 

2014-0019 13/01/2014 15/2014 

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

2014-0020 14/01/2014 1178/2013 
Decret aprovació de préstec i 
amortitzacions préstecs 2013 

2014-0021 14/01/2014 1049/2013 
Aprovació llista provisional d'admesos i 
exclosos, data i tribunal procés borsa de 
treball educadores llar d'infants 

2014-0022 14/01/2014 37/2014 
Modificació de la delegació de 
competències de l'alcalde ( reconeixement 
d'obligacions i ordenacions de pagament ) 

2014-0023 15/01/2014 1191/2013 
Regularització nòmina Desembre 2013 -- 
XXX 

2014-0024 15/01/2014 1088/2013 
Instrucció interna en la tramitació 
d'expedients de responsabilitat patrimonial 

2014-0025 15/01/2014 53/2014 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l'expedient nº 2014/53 de 
RELACIÓ DE FACTURES de data 
13/01/2014, número de relació O/2014/1 

2014-0026 16/01/2014 50/2014 
Aprovació del padró del preu públic dels 
usuaris de la Llar d’Infants Les Oliveres 
corresponent al mes de gener/2014 

2014-0027 16/01/2014 1203/2013 Compareixença en recurs d'apel·lació 

2014-0028 16/01/2014 1233/2014 
Decret compensació de deutes Fonda 
Sant Benet 

2014-0029 20/1/14 56/2014 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 22 de gener de 
2014  

2014-0030 20/1/14 38/2014 
Reclamació a tercers per danys a la 
propietat municipal. Correcció d'errors per 
duplicitat de document  

2014-0031 20/1/14 1114/2013 
Clàusula addicional conveni urbanístic de 
planejament i d'execució finca delimitada 
àmbit Plaça de la Vila  
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2014-0032 21/1/14 57/2014 
Llistat d'usuaris del servei de 
teleassistència corresponent al mes de 
gener 2014  

2014-0033 21/1/14 64/2014 Reconeixement trienni XXX  

2014-0034 21/1/14 66/2014 
Delegació de signatura en certificats 
d'empadronament ( XXX )  

2014-0035 21/1/14 78/2014 
Padró d'usuaris del servei d'atenció 
domiciliària corresponent al mes de 
desembre 2013.  

2014-0036 22/1/14 1191/2013 
Regularització nòmina desembre del 
treballador XXX.  

2014-0037 22/1/14 121/2014 Renúncia plaça agent policia local. XXX  

2014-0038 22/1/14 85/2014 Substitució educadora llar d'infants XXX  

2014-0039 22/1/14 139/2014 

Convocatòria comissió informativa de 
Presidència urgent i Ple municipal 
especial per a l'aprovació del pressupost 
2014  

2014-0040 24/1/14 137/2014 
Modificació horari de celebració del ple 
especial de 28-1-14 ( pressupost 2014 )  

2014-0041 27/1/14 1081/2013 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de 
les obres d'urbanització de l'Avinguda 
Sant Joan.  

2014-0042 27/1/14 847/2013 

Decret sobre incoació de procediment 
sancionador en matèria de tinença 
d'animals i designació d’instructor, amb 
notificació de plec de càrrecs  

2014-0043 27/1/14 28/2012 

Decret per incloure l'assegurança del 
vehicle policial 9865-GSS al contracte de 
les assegurances amb Mapfre dels 
vehicles de l'ajuntament.  

2014-0044 28/1/14 215/2013 

Requeriment presentació de 
documentació preceptiva prèvia a 
l'adjudicació del contracte de servei de 
recollida de residus i neteja viària  

2014-0045 28/1/14 42/2011 

resolució de recurs de reposició interposat 
contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió de 29 de juliol de 
2013, atorgament de llicència ambiental 
042/2011.  

2014-0046 28/1/14 844/2013 
Incoació de procediment sancionador i 
designació d’instructor, amb notificació de 
plec de càrrecs.  

 
 

2014-0047 28/1/14 846/2013 Incoació de procediment sancionador i 
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designació d’instructor, amb notificació de 
plec de càrrecs.  

2014-0048 28/1/14 1032/2013 
Inici informació pública MP UA 17 Sant 
Isidre II  

2014-0049 28/1/14 160/2014 

Designació de les persones responsables 
de la gestió del programa municipal de 
padró; enumeració del personal municipal 
amb accés per a consulta al programa; i 
designació de les persones autoritzades 
per la firma de certificats 
d'empadronament  

2014-0050 28/1/14 156/2014 

Acatament de sentencia i acus de rebuda 
d'expedient administratiu (recurs 
contenciós administratiu 351/2011 - JCA 
17)  

2014-0051 28/1/14 149/2014 
Entrega de còpia del contracte amb 
l'empresa ONADA SL, de gestió de la 
residència, al grup municipal CIU 

2014-0052 29/1/14 309/2013 
Resolució de procediment de baixa d’ofici 
al Padró municipal d’habitants per 
inscripció indeguda  

2014-0053 29/1/14 463/2013 
Aprovació de l'acta de recepció i de la 
certificació única de les obres d'adequació 
d'espai interior al barri de la Natura.  

2014-0054 29/1/14 50/2014 
Aprovació de les quotes d’usuaris del mes 
de Gener/2014  

2014-0055 31/1/14 63/2014 
Al·legacions a l'aprovació inicial de la 
formulació del PUOSC 2013-2017  

2014-0056 31/1/14 200/2014 
Nomenament d’Interventor accidental, 3 i 
4 febrer.  

2014-0057 31/1/14 173/2014 Aprovació de trienni a la treballadora XXX.  

2014-0058 31/1/14 183/2014 Reducció de jornada temporal de XXX  

2014-0059 31/1/14 250/2013 
Sobre recurs presentat contra la llicència 
d'obres majors 2013/11  

2014-0060 31/1/14 916/2013 
Tràmits municipals corresponents a la 
inscripció d'obra nova  

2014-0061 31/1/14 172/2014 
Aprovació de despesa de la nòmina 
corresponent al mes de gener 2014  

2014-0062 3/2/14 161/2014 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 3 de febrer de 
2014  

2014-0063 3/2/14 204/2014 
Aprovació del text del conveni urbanístic 
Plaça de la Vila entre l'Ajuntament i XXX.  

2014-0064 3/2/14 178/2014 
Aprovació de comptes 1er trim/2013 
Aigües de Manresa S.A. 
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2014-0065 3/2/14 134/2014 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutadania de 6 de febrer de 2014  

2014-0066 3/2/14 132/2014 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Promoció del 
Territori del dia 6 de febrer de 2014  

2014-0067 3/2/14 133/2014 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals del dia 6 de febrer de 
2014  

2014-0068 4/2/14 677/2013 

Requeriment de presentació de la 
documentació preceptiva i de la garantia 
del contracte de subministrament i 
instal•lació de sistema anti-furt RFID de la 
nova Biblioteca.  

2014-0069 5/2/14 160/2014 

Ampliació del personal amb capacitat 
d'accés al programa de gestió 
informatitzada del padró municipal 
d'habitants  

2014-0070 5/2/14 64/2013 

Requeriment de presentació de la 
documentació preceptiva i garantia 
definitiva del contracte de subministrament 
de mobiliari i equipament per a la nova 
Biblioteca municipal de Sant Fruitós de 
Bages  

2014-0071 5/2/14 1087/2013 Baixa de vehicle residual  

2014-0072 7/2/14 225/2014 Remeses de sancions trànsit  

2014-0073 7/2/14 223/2014 Remesa de sancions trànsit 

2014-0074 7/2/14 962/2013 
Cessament com agent de la policia local 
mitjançant nomenament per programa.  

2014-0075 7/2/14 211/2014 
Llistat de cobrament per la taxa per la 
prestació del servei de teleassistència 
mes de febrer  

2014-0076 7/2/14 542/2013 
Execució subsidiària del decret núm. 439 
de clausura d’activitat.  

2014-0077 7/2/14 199/2014 
Nomenament com agent de la policia local 
com a funcionari per programa.  

2014-0078 7/2/14 198/2014 
Nomenament com a agent de la policia 
local interí fins cobertura definitiva de la 
plaça.  

2014-0079 7/2/14 184/2014 
Aprovació del segon trim/2013 Aigües de 
Manresa , S.A.   

2014-0080 7/2/14 233/2014 Aprovació de factures relació O/2014/1 (2) 
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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 les següents 
sessions: ordinària de 16 de desembre de 2013; extraordinària de 23 de 
desembre de 2013 ; i ordinàries de 9 i 22 de gener de 2014. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Informació de les regidories.  
 
 
 
MOCIONS 
 

5. Moció que presenten tots els grups municipals sobre la llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

 
El Ple del Congrés de Diputats va aprovar el 27 de desembre la Llei 27/2013 per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.  
 
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un 
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local, signifiquen la 
intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres 
comarques.  
 
Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera “ sense tenir en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat, 
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ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels 
serveis que presten avui els governs locals.  
 
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió 
total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern de la Generalitat va aprovar el dia 30 de juliol la nova Llei de Governs Locals que 
regularà el marc legal de l’Administració Local catalana. 
  
A més, la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no preveu cap 
millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del nostre 
model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i 
controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en 
mers executors de la voluntat del govern espanyol.  
 
Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si la 
voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que 
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, 
mentre que el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les administracions locals és 
només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de 
competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les seves 
competències en exclusiva a les comunitats autònomes.  
 
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de decisió del 
ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva comunitat i 
qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat 
significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el 
coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.  
 
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants 
comportant greus discriminacions entre administracions però també entre la ciutadania, amb 
l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al lloc de residència.  
 
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la fixació 
d’uns costos estàndard per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu 
d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de 
tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.  
 
La mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna suport al món 
local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en el serveis que presta 
al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un mer 
apèndix d’aquest.  
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La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania 
que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties 
recollides en l’ordenament legal vigent.  
 
Es per això que es proposen al Ple de l’ajuntament els següents 
 
ACORDS  
 
Primer.- Rebutjar totalment la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local pel que suposa de vulneració de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut 
de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model 
d’administració local català.  
 
Segon.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial i en règim 
local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i 
el Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i competencials 
que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.  
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li 
atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local. 
 
Quart.- Instar els Governs de l’Estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un nou marc de 
finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques 
locals.  
 
Cinquè.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la 
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el 
desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en 
matèria social i educativa.  
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats, a l’ACM, a la FMC, a la Diputació de Barcelona, i al Consell 
Comarcal del Bages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

  
 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 

6. Procediment tributari de revocació de liquidacions de diverses parcel.les. 
 
Primer. Mitjançant decret número 2013-0466 de data 5 de novembre de 2013 es va 
iniciar d’ofici el procediment tributari de revocació de les liquidacions que a continuació 
s’identifiquen:  
 

Referència cadastral Número de càrrec Número de document 

6626212 DG0262N-
000/SY 

00746230/0000251818 
(01) 

34614485-76205741 

6626211 DG0262N-
0000/EY 

00746230/0000251815 
(01) 

34614484-91577859 

6626207 
DG0262N0001/KU 

00746230/0000251811 
(01) 

34614483-29366742 

 
 
Segon. Pel mateix decret es va aprovar la suspensió del termini per resoldre i notificar 
respecte a aquest procediment de liquidació fins que per part de la Direcció General 
del Cadastre es formules pronunciament sobre la sol·licitud d’alteració de la 
classificació de les parcel·les corresponents en base a la fonamentació incorporada a 
l’informe del secretari 22/2013, en tant que les liquidacions indicades han estat 
realitzades en la modalitat d’urbans quan, conforme a la classificació del sòl que 
correspon a aquestes parcel·les és la de no urbanitzable i en conseqüència 
correspondria la seva consideració com a rústics a efectes del cadastre. 
 
Tercer. En compliment del previst al referit decret número 466-2013 es va procedir a 
sol·licitar a la Direcció General del Cadastre la modificació de règim de classificació de 
les parcel·les cadastrals que consten al punt anterior i mitjançant consulta realitzada a 
través de la Seu Electrònica del Cadastre en data 24 de gener de 2014 es constata 
que les dades dels béns immobles han estat modificades per incorporar la seva 
identificació com a béns rústics: 
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Quart. En exercici del previst a l’apartat 5 de l’article 14 de de l’ordenança fiscal 
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles i de l’article 24 de l’ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en la 
seva redacció vigent durant l’exercici 2013, correspon al Ple municipal la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària en els supòsits i d’acord al procediment 
establert als articles 153 i 154 de la Llei General Tributària (actualment article 219 de 
la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Proposta de part dispositiva 
 
Primer. Aprovar la revocació de les liquidacions tributàries en concepte d’impost sobre 
béns immobles corresponents als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 (meritats, no 
liquidats i no prescrits) identificats amb les següents dades: 
 
 

Referència cadastral Número de càrrec Número de document 

6626212 DG0262N-
000/SY 

00746230/0000251818 
(01) 

34614485-76205741 

6626211 DG0262N-
0000/EY 

00746230/0000251815 
(01) 

34614484-91577859 

6626207 
DG0262N0001/KU 

00746230/0000251811 
(01) 

34614483-29366742 

 
Segon. Comunicar la present resolució de revocació a l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes que procedeixi a l’emissió de les liquidacions corresponents a les 
referències cadastrals indicades en la modalitat de béns rústics procedint a l’aplicació 
del previst a l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària respecte a la conservació dels actes i tràmits no afectats per la causa 
d’anul·lació. 
 
Tercer. Notificar el present acord als subjectes passius de la liquidacions revocades. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

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

 
 

 Pregunta del grup municipal CIU sobre l'aprovació de revocació de 
liquidacions de diverses parcel.les ( expedient num. 861/2013 ) 

 
Primer. El grup municipal CIU presenta escrit al registre d’entrada municipal ( RE 537 
de 7.2.14 ) en el següent sentit :  
 
Mercè Casals Martínez, amb DNI 77735003V, portaveu del grup municipal de CiU a 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, formula la següent pregunta al ple del dia 12 de 
febrer de 2014: 
 
En referència a la proposta que es fa al ple del 12 de febrer de 2014, sobre l’aprovació 
de la revocació de les liquidacions tributàries en concepte d’impost sobre béns 
immobles corresponents als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 (meritats, no liquidats i 
no prescrits) identificats amb les següents referències cadastrals:  

 6626212 DG0262N-000/SY 

 6626211 DG0626N-0000/EY 

 6626207 DG0262N-0001/KU 
 
Demanem al ple de l’ajuntament: 
 
Se’ns informi en aquest ple, de manera detallada per cada referència cadastral, sobre 
l’ import de les liquidacions tributaries, meritades i liquidades per aquestes mateixes 
propietats, amb anterioritat a l’any 2010.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
 
Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la taula. 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment al ple.  
 
 

7. Donar compte de l’informe inici procediment revisió demarcació registral  
 

Primer. Mitjançant decret número 2014-0014 s’ha formalitzat el trasllat d’informe 
sol·licitat per part de la Subdirecció General del Notariat i dels Registres respecte a la 
incoació de procediment per la revisió total de la demarcació registral: 
 
“DECRET 
 
Sobre sol·licitud d’informe respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació 
registral 
 
Primer. Conforme s’estableix al Reial Decret 172/2007, de 9 de febrer ,pel que es 
modifica la demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Bens immobles: 
 

- Registre de la Propietat: correspon al terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages el registre de la propietat número 4 de Manresa amb capitalitat a 
Manresa 

- Registre Mercantil i de Bens Mobles de Barcelona: desenvolupat per disset 
registradors en règim de divisió personal amb la denominació de Barcelona 
Mercantil (amb seu a Barcelona). 

 
Segon. Per acord de la Direcció General del Notariat i dels Registres de data 7 de 
novembre de 2013 s’aprova l’inici del procediment per la revisió total de la demarcació 
registral existent a partir dels criteris que s’incorporen com annex a aquest acord 
(sense perjudici de la seva posterior modificació al llarg de la tramitació d’aquest 
procediment en funció de les dades i les al·legacions que s’aportin al mateix): 
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Tercer. Per part d’alcaldia s’ha procedit a l’emissió de document de resposta per la 
valoració d’aquests criteris inicials amb el següent contingut: 
 
“INFORME 
 
Sobre sol·licitud d’informe respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació 
registral 
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I. Antecedents 
 
Per part de la Subdirecció General del Notariat i dels Registres (Ministeri de Justícia) 
s’informa sobre l’inici del procediment per la revisió total de la demarcació registral 
acordat per resolució de 7 de novembre de 2013 que incorpora els criteris bàsics per la 
revisió de la demarcació registral. 
 
Conforme s’estableix al Reial Decret 172/2007, de 9 de febrer ,pel que es modifica la 
demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Bens immobles, respecte al 
municipi de Sant Fruitós de Bages es troba establert el següent sistema de 
funcionament respecte a:: 
 

- Registre de la Propietat: correspon al terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages el registre de la propietat número 4 de Manresa amb capitalitat a 
Manresa 

- Registre Mercantil i de Bens Mobles de Barcelona: desenvolupat per disset 
registradors en règim de divisió personal amb la denominació de Barcelona 
Mercantil (amb seu a Barcelona). 

 
II. Valoració dels criteris plantejats i dels efectes que es poden derivar en la 

configuració de la demarcació registral que pot resultar de la seva 
aplicació. 

 
II.a Consideració prèvia. 
 
A partir d’un anàlisi inicial dels criteris plantejats, el sistema de funcionament del 
registre de la propietat i del mercantil i de bens mobles no hauria de resultar afectat 
respecte al municipi de Sant Fruitós a partir de la realitat actual d’ubicació del servei a 
Manresa (registre de la Propietat) i a Barcelona (registre mercantil i de Bens Mobles) 
com a situació més respectuosa a partir de consideracions de proximitat als usuaris 
potencials. 
 
II.b. Manteniment de l’actual demarcació registral 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es valora, en qualsevol cas, la 
necessitat de mantenir l’actual plànol de demarcació, assegurant la permanència d’una 
oficina de registre amb seu al municipi de Manresa que atengui els assumptes relatius 
al nostre municipi encapçalada per la figura de registrador amb plaça com a 
responsable directe per la resolució i qualificació dels assumptes que se li plantegin en 
relació al terme municipal del nostre municipi, sense que els mecanismes d’agrupació 
de registres d’una mateixa localitat impliqui la minoració d’efectius disponibles per 
poder atendre les necessitats dels nostres ciutadans ni que per aquests es faci 
necessari la realització de desplaçaments a altres municipis (prenent en consideració 
la distancia existent respecte a la capital de província segons l’indicat al punt 5).  
 
II.c. Realització de gestions registrals en oficines obertes al públic 
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En aquest sentit es considera que la figura prevista al punt 8 respecte a la instal·lació 
d’oficines obertes al públic “en las que puedan efectuarse por los usuarios toda tipo de 
gestiones registral” no pot suplir la tasca qualificadora corresponent a la figura del 
registrador si no es troba dirigia directament per una persona que ocupi aquesta plaça 
i que procedeixi a la resolució immediata i directa dels assumptes que es formulin en 
aquesta seu en compliment de les seves funcions de qualificació. 
 
II.d. Revisió del criteri quantitatiu (número de documents / comptes anuals) 
 
En qualsevol cas es sol·licita la revisió del criteri quantitatiu previst (número de 
documents presentats a l’any) atenent a la realitat operativa de la zona de la comarca 
del Bages i la seva configuració geogràfica. En no disposar de les dades estadístiques 
corresponents que es pretenen fer servir com a base per la tramitació d’aquest 
procediment es planteja la necessitat d’adequar aquest criteri (previst al punt 2 – 1.800 
respecte a l’amortització de registres; i al punt 3 respecte a l’establiment de places de 
registrador) atenent a criteris d’extensió territorial i ratio d’operacions per ciutadans als 
efectes de l’aplicació d’aquest criteri. 
 
La mateixa manifestació correspon realitzar respecte a l’aplicació de criteris 
quantitatius respecte a la reorganització del servei registral en l’àmbit mercantil i de 
bens mobles als efectes d’evitar la minoració d’efectius que pugui afectar a la qualitat i 
disponibilitat dels serveis requerits pels nostres ciutadans. 
 
II.e. Uniformitat de criteris 
 
Respecte a la qüestió plantejada al punt 9 correspon realitzar una manifestació similar 
que la que s’ha indicat a l’apartat anterior, destacant que en qualsevol cas, les 
facultats de qualificació per part dels registradors hauran de ser mantingudes en 
atenció a qüestions de proximitat i coneixement de la realitat pròpia de les seves zones 
d’actuació, garantint amb l’establiment d’aquests criteris unificadors que la valoració 
dels documents presentats pugui realitzar-se també des de la perspectiva del 
coneixement de les especifiques realitats territorials que concorren segons la zona on 
s’ubiquen els territoris que correspondran a cada oficina de registre. 
 
Conclusió 
 
El present informe es realitza a partir de les dades facilitades en la comunicació 
adreçada per la Subdirecció General del Notariat i dels Registres respecte a l’inici de 
procediment de revisió total de la demarcació registral. 
 
Les manifestacions realitzades es formulen atenent a la manca de dades respecte a 
les estadístiques corresponents al registre de la propietat número 4 de Manresa i al 
registre mercantil i de bens mobles als efectes de considerar si es superen els barems 
quantitatius previstos als criteris facilitats, amb reserva de la possible formulació 
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d’al·legacions respecte a la proposta de modificació de la demarcació que es pugui 
derivar d’aquest procés. 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manifesta expressament la necessitat de 
manteniment de l’actual sistema de funcionament, amb oficina del registre 
encapçalada pel corresponent registrador atenent a criteris de proximitat respecte als 
veïns del nostre municipi per la realització de les gestions i operacions que 
necessàriament han de ser ateses en aquestes oficines de registre sense que en 
qualsevol cas s’admeti cap minoració ni reubicació de serveis que perjudiqui els seus 
interessos i drets.” 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Donar trasllat a la Subdirecció General del Notariat i dels Registres de l’informe 
de l’informe de valoració respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació 
registral. 
 
Segon. Incorporar a la propera sessió del Ple proposta d’acord informativa respecte al 
contingut de l’informe de valoració emès per la seva presa en consideració respecte al 
procediment iniciat i a l’adopció de les mesures que es considerin oportunes als 
efectes d’actuació respecte a les propostes que resultin del procediment de revisió 
iniciat.” 
 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Donar compte del contingut de l’informe tramés respecte a la incoació de 
procediment de revisió total de la demarcació registral als efectes del pronunciament 
favorable respecte al manteniment i garantia dels serveis actuals disponibles pels 
veïns del municipi de Sant Fruitós de Bages en les condicions de proximitat que 
ofereix l’existència d’una oficina del registre encapçalada pel corresponent registrador 
ubicada al municipi de Manresa sense que en qualsevol cas s’admeti cap minoració ni 
reubicació de serveis que perjudiqui els seus interessos i drets 
 
Segon. Donar trasllat del present acord a l’oficina del registre de la propietat número 4 
de Manresa i a la Subdirecció General del Notariat i dels Registres del Ministeri de 
Justícia. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
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8. Acatament de sentència judicial dictada per la secció segona de la sala 
contenciós administrativa del Tribunal Suprem en recurs de cassació 
núm. 3060/2010 seguit respecte a la sentencia 689 de la secció primera de 
la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en recurs contenciós administratiu número 428/2011. 

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

 
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada en 
data 1 d’abril de 2011 (ratificat per acord del Ple municipal adoptat en sessió celebrada 
el 13 d’abril de 2011) es va aprovar la compareixença davant la secció primera de la 
sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
qualitat d’administració demandada al recurs contenciós administratiu núm. 428/2011 
tramitat mitjançant recurs ordinari, interposat per Red Eléctrica de España, S.A. contra 
l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 10 de novembre de 2010 d’aprovació 
provisional de l’ordenança fiscal número 39 reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de desembre de 2010; i 
es va procedir a sol·licitar l’assistència de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes d’encomanar la direcció i defensa jurídica, essent 
designat l’advocat Enric Mas i Lòpez i el procurador Jordi Fontquerni i Bas. 
 
Segon. El referit recurs va ser resolt mitjançant sentencia número 689 de 21 de juny de 
2012 per la qual es procedeix a l’estimació en part del recurs contenciós administratiu 
interposat procedint a l’anul·lació de l’ordenança fiscal per no ajustar-se a dret 
exclusivament respecte a la quantificació per 2011 del paràmetre KLM que es conté a 
l’informe tècnic econòmic (que es declara contrari a dret) sense perjudici de l’establert 
al punt segon del fonament novè de la sentencia respecte a les facultats del tribunal al 
declarar la procedència de la correcció de la quantitat que com longitud pel 2011 es fa 
constar, anul·lant-se aquest extrem i havent d’estar a l’admès en la demanda de 2,96 
quilometres, sense efectuar pronunciament en quant a costes.  
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Tercer. Per part de l’actora es va procedir a interposar recurs de cassació en seu del 
Tribunal Suprem corresponent-li el número 3060/2012 i que ha estat resolt mitjançant 
sentencia de data 31 d’octubre de 2013 emesa pels magistrats de la secció segona de 
la sala contenciós administrativa procedint a estimar parcialment el recurs de cassació 
interposat per Red Elèctrica de España, sau procedint a casar i anul·lar la sentencia de 
la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en 
el seu lloc pronunciar-se en els següents termes: 
 
“SEGUNDO.- Estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo, 
declarando la nulidad en exclusividad del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la “Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de la 
empresa transportista de la energía eléctrica” del Ayuntamiento de Sant Fruitós de 
Bages, publicada en el BOP de Barcelona de 30 de diciembre de 2010. 
 
Quart.- Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola  regulen el dret a la tutela 
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentencies i altres resolucions fermes dels 
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs 
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt. 
 
Cinquè. L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada mitjançant 
l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i 
específicament en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les 
sentencies en la forma i termes que aquestes continguin. 
 
Sisè. En compliment del previst 107.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciós administrativa, i conforme l’indicat a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya correspon procedir a la publicació de la part 
dispositiva de la sentencia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. Conforme s’estableix a l’apartat j del punt segon de l’article 22 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, correspon al Ple la competència 
per procedir a donar compliment a la sentencia. 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Acatar en els seus termes la sentència de 31 d’octubre de 2013 dictada pels 
magistrats de la secció segona de la sala contenciós administrativa del Tribunal 
Suprem en recurs de cassació núm. 3060/2012 per la qual es procedeix a cassar i 
anul·lar la sentencia número 689 de 21 de juny de 2012 de la secció primera de la sala 
contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs 
contenciós administratiu 428/2011. 
 
Segon. Comunicar la present resolució a la secció primera de la sala contenciós 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de procedir a 
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la confirmació de recepció de l’expedient administratiu incorporat a autos del referit 
recurs 428/2011. 
 
Tercer. Identificar com òrgan responsable del compliment de la sentencia, als efectes 
de l’article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós administrativa el Ple municipal. 
 
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la sentencia dictada i 
ferma al recurs 428/2011 en la seva part dispositiva, amb la qual publicació queda 
donat ple compliment a la sentencia. 
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. 

- 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  

 
 
 

CI DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
 

9. Aprovació inicial de la modificació del reglament del Cementiri municipal 
mitjançant la incorporació de l’Annex I relatiu a la normativa sobre ús dels 
columbaris. 

 
Primer. El  Ple en sessió de 9 d’octubre de 2002 va aprovar el Reglament del 
Cementiri municipal (BOP núm. 290 de 4 de desembre de 2002. Annex I, pàg.115 a 
120). Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2013, es va acordar la 
disponibilitat dels columbaris per al seu ús de conformitat amb el règim establert al 
Reglament del  cementiri municipal. Tanmateix, el Ple en sessió de 10 de juliol de 
2013 va aprovar la taxes, per la prestació del servei dels columbaris, constituent el fet 
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imposable de la mateixa la concessió temporal del dret funerari sobre els columbaris, 
pel lloguer i la  conservació. 
 
Segon. El Decret 297/1997, de 25 de novembre que aprova el Reglament de policia 
sanitària mortuòria  reconeix  al municipi les facultat administratives en matèria de 
policia sanitària mortuòria; disposa les normes que han de complir els cementiris i que 
entre les seves instal·lacions ham de comptar  amb columbaris que es defineixin com 
la construcció funerària per a dipositar urnes amb restes de cendres del cadàver. 
 
Tercer. El Reglament del cementiri municipal en els títols IV i V, regula el règim de 
concessió, els arrendaments, les transmissions dels drets, les retrocessions i la pèrdua 
o caducitat dels drets funeraris sobre els columbaris. Així mateix regula les 
inhumacions en els articles del 28 al 37, referida als nínxols municipals, ometent cap 
referència als columbaris - omissió comprensible donat que no era habitual la 
inhumació de restes humanes procedents de la cremació, tendència aquesta que s’ha 
invertit amb el pas dels anys per la qual cosa es fa necessària abordar la regulació de 
l’ús dels columbaris per qui ostentin el dret funerari sobre els mateixos. 
 
Quart. La Comissió d’estudi, designada pel ple en data 13 de novembre de 2013, va 
elaborar la proposta de normativa de l’ús de columbaris en sessió de 3 de gener de 
2014. 
 
Cinquè. Vist allò establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, regulen 
l’aprovació i/o modificació de reglaments i ordenances, així com els article 60 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat i tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta 
modificació de Reglament municipal del cementiri és del Ple de la corporació i que 
requereix el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres d’acord 
amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL). 
 
Per la qual cosa, vist el Decret d’alcaldia núm. 37 de 14 de maig (BOPB de 30.5.2013), 
la regidoria proposta es sotmeti al Ple municipal, previ dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Promoció al Territori, l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar la normativa reguladora d’ús dels columbaris del cementiri municipal, 
que es conté en el text de l’annex 1. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el transcrit reglament, mitjançant la inserció 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes municipal i a la pàgina 
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web municipal, perquè els interessats per un termini de 30 dies hàbils, puguin 
presentar les reclamacions o suggeriments que creguin adients, entenent-se que en el 
cas que no se’n presenti cap, el reglament quedarà aprovat definitivament.  
 
Tercer. Un cop aprovat definitivament, publicar íntegrament al BOPB el text de les 
normes, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor. Així mateix, anunciar al DOGC 
la referència del BOP en el qual es publica íntegrament el text i publicar-ho a la web 
municipal. 
 
Quart. La normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província, sempre que s’hagi donat trasllat a l’administració de l’estat i a la 
Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva.  
 
Cinquè. Declarar que:  
 

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

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

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

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

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

 
 
ANNEX 1. NORMATIVA SOBRE L’ÚS DELS COLUMBARIS 
 
Article 1. OBJECTE 
1. La present normativa té com objecte l'establiment del règim jurídic de l’ús del 

columbari municipal, situat dins del Cementiri Municipal de Sant Fruitós de Bages, 
que quedarà vinculat al Reglament i a la resta de normes en matèria de policia 
sanitària mortuòria. 

 
Article 2.  DEFINICIÓ 
1. El columbari és la unitat de soterrament o lloc de col·locació de les urnes que 

contenen les cendres dels cadàvers incinerats  
2. Les cendres resultants de la cremació de cadàvers s’han de col·locar en urnes o 

estoigs de cendres, figurant en l'exterior el nom del difunt. 
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Article 3.  REQUISITS PER A L’ÚS  DEL COLUMBARI 
1. Seran requisits per dipositar les urnes que continguin les cendres als columbaris 

municipals, la presentació pels interessats de la següent documentació:  
- Document que acrediti fefaentment la identitat personal. Document que 

acrediti la disposició del dret de l’ús del columbari. 
- Document que acrediti haver realitzat la incineració en un crematori 

autoritzat. 
- Certificat de la inscripció de la defunció en el Registre Civil. 

3. 2. La col.locació de l’urna o estoig de cendres dins el columbari la realitzarà el 
personal dels serveis municipals degudament autoritzat o, en el seu cas, les 
empreses de serveis degudament autoritzades per l’ajuntament, en el dia i hora 
que es concertarà pel titular del dret amb l’ajuntament, dins l’horari d’obertura del 
cementiri municipal. A la col.locació de l’urna o estoig, seguiran les operacions de 
tancament i segellat del columbari. En els columbaris podran dipositar-se quantes 
urnes funeràries càpiguen a l’interior. 

 
Article 4.  LLIBRE REGISTRE 
1. L’ajuntament portarà el Llibre Registre de columbaris, que contindrà pel que fa a 
cadascun d’ells, les següents dades: 

a) Identificació i localització. 
b) Data de la concessió i data de la seva extinció. 
c) Dades personals del titular. 
d) Inscripció del dipòsit del columbari i trasllat a l’exterior, amb indicació de les 

dades personals del difunt i la data de les actuacions.  
e) Transmissions del dret. 

 
Article 5. NORMES A SEGUIR PER INSCRIPCIONS I ORNAMENTS 
1. Els columbaris tenen una estructura interior de formigó i van folrats de marbre blanc 
per la part interior i pedra gris abuixardada a l’exterior. Les mides són de 40 x 40 x 40 
cm en la part interior i tancada i 40 x 40 x 12 cm. a la part frontal on hi ha la portella i 
laterals de marbre per les inscripcions. Disposen d’una porta de vidre i clau amb tapa 
interior de marbre. 
2.  Les inscripcions al columbari es realitzaran garantint, en tot cas, el segellat de la 
cambra. Les operacions de col.locació i retirada d’elements del columbari les 
realitzarà, en tot cas, el personal previst a l’article 3.2. 
3. Sobre els marbres laterals es podran realitzar les inscripcions i  adorns sense que 
aquests puguin superar les mesures de la tapa del columbari. 
4. Sobre la tapa del columbari es podrà col·locar una placa d'identificació o adorns  
que no superin les mides de la tapa del columbari. El material que s’utilitzarà haurà de 
ser  pedra, ferro o altres materials nobles.  Les inscripcions podran constar gravades, 
bé sobre el mateix columbari, bé sobre la placa que s’adherirà damunt d’ell.  
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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  

 
 

10. Alteració del terme municipal de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de 
Vilatorrada 

 
Primer. Vist l’expedient tramitat amb l’objecte de modificar la línia del terme municipal 
entre els municipis de Sant Fruitós de Bages  i Sant Joan de Vilatorrada i resultant que 
el ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de data 11 de desembre de 
2013, i de Sant Joan de Vilatorrada en sessió de 28 de novembre de 2013, van 
aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant 
Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, subscrita pels membres de les comissions 
municipals de delimitació, el representant de la Direcció General de l’Administració 
Local i el representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en la qual es fa constar :  
 
“Ambdues comissions 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 els corresponents expedients d'alteració de terme” 
 
 
Segon. Vist el contingut de l’informe obrant  a l’expedient i la memòria justificativa de 
l’alteració de la línia del terme municipal entre els municipis de Sant Fruitós de Bages i 
Sant Joan de Vilatorrada, en els quals s’exposen els antecedents, els motius i 
objectius de l’alteració dels termes municipals, que en síntesi, són :  

- Adaptar la realitat geogràfica i urbanística actual, proposant una nova línia 
divisòria, tal i com es grafia al plànol annex al present i així deixar la totalitat de 
la urbanització de Pineda de Bages dins el municipi de Sant Fruitós de Bages, 
sense que això tingui altres repercussions sobre la prestació de serveis i els 
recursos dels municipis.  

 
Tercer. Vist el contingut dels articles 13 i 47.2.a) de la LBRL( en la redacció introduïda 
per la Llei 57/2003 ); articles 17, 114.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya; 
articles 3,9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, on es regula el procediment 
d’alteració dels termes municipals, així com el quòrum necessari per la seva aprovació.  
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Quart. Vist l’establert a l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, sobre 
l’encomanda de gestió per a realitzar els tràmits administratius pertinents a les 
publicacions reglamentàries i la tramesa de l’òrgan competent, acordada per ambdós 
ajuntaments a favor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Per tot això, es proposa a l’alcaldia, previ dictamen de la  Comissió Informativa de 
Promoció del Territori, sotmetre al ple l’acord d’aprovació de l’expedient d’alteració 
dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, que haurà 
de ser adoptat per majoria absoluta dels seus membres  :  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’alteració parcial d’aquest terme municipal amb el municipi 
de Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objecte d’establir una nova línia de terme entre les 
antigues fites F1 i F2.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a la seu electrònica i  al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament per termini de 60 dies als efectes que es puguin presentar-
se possibles reclamacions o al.legacions que siguin convenients. 
 
Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, els plens dels ajuntaments han 
d’adoptar un acord per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres sobre la 
procedència de l’alteració i sobre les reclamacions i al.legacions formulades, si 
aquestes s’haguessin presentat.  
 
Tercer.- Acceptar l’encomanda de gestió a favor d’aquest Ajuntament per a realitzar 
els tràmits administratius pertinents relatius a les publicacions reglamentàries i tramesa 
de l’expedient a l’òrgan competent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,  a fi 
d’evitar càrregues administratives i simplificar la tramitació de l’expedient, de 
conformitat amb l’establert  amb l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.  
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 

 
Cinquè.- Declarar que :  
 
- Que respecte els acords primer i segon, l’acte és de tràmit, no posa fi a la via 

administrativa i no pot ser impugnat separadament.  
 
- Que respecte l’acord tercer, l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, 

es pot formular el requeriment previ al qual es refereix l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
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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. 

 

- Contra la desestimació del requeriment, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, si aquesta 
és expressa, o de sis mesos, si és pressumpta, un cop transcorregut el termini d’un 
mes des de la interposició del requeriment sense que aquest hagi estat resolt i 
notificat expressament.  

 

- 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  

 
 

11. Modificació de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals - inici 
d'expedient de modificació 

 
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 29 d’octubre de 2008 
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals. 
 
Segon. En data 30 de desembre de 2008 es va procedir a la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del text íntegre de l’ordenança aprovada 
definitivament.  
 
Tercer. Per part de l’àrea de sanitat, a partir de les diverses campanyes de 
conscienciació realitzades adreçades als propietaris d’animals i les actuacions 
d’inspecció desenvolupades pels serveis municipals, es constata la necessitat 
d’actualitzar la tipificació i el règim sancionador corresponent a les normes de 
conducta respecte a la presència d’animals a la via pública i l’obligació de retirar les 
deposicions que aquests puguin generar. 
 
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 modificar  en el text de l’ordenança, 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 de l’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de serveis a la 
ciutadania, la modificació de l’ordenança  municipal sobre tinença d’animals, en relació 
als següents articles: 
 
a) Article 36è, es modifica la redacció en el següent sentit: 

 
On diu: 
 

1. Els propietaris i posseïdors d’animals domèstics han d’evitar que aquests 
embrutin amb les seves deposicions locals qualsevol espai públic o de trànsit 
de vianants.  
Per tant, seran responsables de recollir els excrements, mitjançant bosses de 
plàstic o paper, i de depositar-los en un contenidor d’escombraries o paperera 
pública degudament tancada. No es permès dipositar-les als claveguerams de 
la xarxa de sanejament.  

2. Els agents de l’autoritat municipal requeriran a qui condueixi l’animal domèstic 
que embruti els espais públics, amb els seus excrements per a que procedeixi 
a retirar-los.  
La manca de compliment d’aquest requeriment serà objecte de sanció.  

 
Ha de dir: 

 

1. Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació de forma 
immediata de les deposicions dels mateixos, no estant permès deixar-les a les 
vies públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Les 
deposicions es recolliran i es col·locaran de manera acceptable higiènicament 
en bosses d’ escombraries domiciliàries o en els llocs que es destinin 
expressament a aquest efecte. No es permès dipositar-les als claveguerams de 
la xarxa de sanejament. 
 
A efectes del previst respecte aquesta obligació dels propietaris dels animals es 
valorarà com a conducta especialment greu a efectes de qualificació i 
graduació de la sanció quan aquestes deposicions es realitzin en parcs 
infantils, zones d’esbarjo i en zones d’accés a centres d’ensenyament i altres 
espais de pública concurrència (especialment les destinades a l’ús infantil).  
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2. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal podran requerir el propietari o el posseïdor de l’animal perquè netegi 
els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
 
Quan a requeriment de l’autoritat municipal no es procedeixi a la retirada 
immediata de les deposicions aquesta conducta serà considerada a efectes de 
la graduació de sanció en el seu grau superior conforme el previst a l’article 45 
d’aquesta ordenança. 

 

3. Resta expressament prohibit als propietaris o posseïdors dels animals que 
permetin que aquests orinin en les parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes 
d’edificis, havent de realitzar les seves necessitats en llocs expressament 
habilitats o en tot cas en els embornals de la xarxa de clavegueres, en la part 
inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres. 
 
La manca de compliment d’aquest article serà objecte de sanció.  

  
 
b) Article 44è, es modifica la redacció en el següent sentit: 

 
On diu: 
 
(...) 2. Són infraccions greus les accions o omissions següents: 
 
- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat a trànsit o esbarjo dels 

ciutadans amb deposicions fecals dels gossos i gats. 
(...) 

 
Ha de dir: 

 
(...) 2. Són infraccions greus les accions o omissions següents: 
 

- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a 
tal fi, així com l’incompliment de l’establert a l’article 36è. 

(...) 
 
 
c) Article 45è, es modifica la redacció en el següent sentit: 

 
On diu: 
 
Règim general de sancions: 
 
-L’import de les sancions de caràcter lleu serà fins a 60.00 EUR. 
-L’import de les sancions de caràcter greu serà de 61,00 fins a 90,00 EUR. 
-L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 91,00 fins a 300,00 EUR 
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Ha de dir: 
  
Règim general de sancions: 
 
-L’import de les sancions de caràcter lleu serà fins a 200,00 EUR. 
-L’import de les sancions de caràcter greu serà de 200,01 fins a 300,00 EUR. 
-L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 300,01 fins a 500,00 EUR 

 
 
d) S’afegeix un darrer article al text de l’ordenança (número 49è)  amb el següent 

redactat: 
 

Article 49è. 
 
En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les 
multes, a més de les indicacions incorporades en la regulació específica de les 
conductes previstes a la present ordenança, els següents criteris: 
 
L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, 
tant a persones com a animals. 
La intencionalitat o negligència. 
La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions. 
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació. 
El volum de negoci de l’establiment. 
El fet que hi hagi requeriment previ. 
 
Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un 
any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una 
infracció de la mateixa qualificació. Si s’hi aprecia reincidència, la quantia de les 
sancions es pot incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció 
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat 
per a la infracció molt greu. 
Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions 
d’educació ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un procediment 
sancionador. 
 
En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major 
quantia, sent competent per resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la 
potestat sancionadora. 

 
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 
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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 de l’ordenança restarà 
aprovada 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 
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: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

  
 

12. Aprovació de l’informe relatiu a la justificació de discrepàncies a  l’acta de 
les operacions de delimitació del terme municipal de Manresa i Sant 
Fruitós de Bages 
 

Primer. El dia 13 de març de 2013, el ple municipal va prendre l’acord següent :  
 
Aprovació de les actes de les operacions de delimitació dels termes municipals 
de Talamanca i Manresa amb Sant Fruitós de Bages.  
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Sr. Alcalde-President: El punt número dotze de l’ordre del dia és aprovació de les 
actes de les operacions de delimitació dels termes municipals de Talamanca i Manresa 
amb Sant Fruitós de Bages. La part dispositiva: 
 
“ Atès que 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 i a tal fi, en l’esmentada sessió plenària es van designar les membres d’aquest 
Ajuntament que han de constituir la Comissió de delimitació.  
 
Atès que el dia 6 de febrer de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació 
d’aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Talamanca, així com un representant del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen efectuar el 
reconeixement de la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent autoritzada pels  
secretaris municipals d’ambdós Ajuntaments i signada pels assistents.  
 
Atès que el dia 19 de febrer de 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació 
d’aquest Ajuntament i de l’Ajuntament de Manresa, respectivament, així com un 
representant del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen 
efectuar el reconeixement de la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent en 
desacord respecte al traçat de la línia del terme entre les fites primera F1 comuna amb 
el terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort i la fita segona F2, autoritzada pels  
secretaris municipals d’ambdós Ajuntaments i signada pels assistents.  
 
Que segons estableix l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació dels municipis de Catalunya, l’acta de delimitació i 
documents complementaris, s’ha 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.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció del Territori de data 
7 de març de 2013. 
 
ACORDS :  
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el municipi de Talamanca 
de data 6 de febrer de 2013, així com els documents complementaris corresponents.  
 
Segon.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el municipi de Manresa 
signada amb desacord, en data 19 de febrer de 2013, així com els documents 
complementaris corresponents. 
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Tercer.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Talamanca i Manresa, al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. “ 
 
Segon. L’article 31.5 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació dels municipis de Catalunya, estableix que en cas que hi 
hagi desacord, els ajuntaments han d’aportar la documentació acreditativa de 
l’atermenament proposat.  
 
Hauria estat procedent que aquesta documentació hagués estat emesa en unitat 
d’acte amb l’aprovació de l’acta. Per esmenar aquesta mancança, el dia 6.2.14 el 
Vicesecretari i l’arquitecte municipals han emès informe, unit com annex a aquesta 
acta.  
 
De conformitat amb l’article 32.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació dels municipis de Catalunya, la informació ha 
d’ésser elevada a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La proposta d’acord formulada pel Secretari equival al seu informe, als efectes del 
compliment d’allò que es disposa a l’article 54.1.b) del Reial Decret 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, en connexió amb l’article 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Segons aquest últim precepte, aquest acord requereix la majoria absoluta del ple 
municipal.  
 
ACORDS :  
 
Primer. Modificar l’acord del ple de 13 de març de 2013 transcrit a la part expositiva , 
en el sentit següent :  
 
Afegir un apartat Quart amb la redacció següent :  
 

“Aportar a la Direcció General de l’Administració Local la documentació 
acreditativa de l’atermenament proposat, que és la que consta a l’informe emès 
pel vicesecretari i l’arquitecte municipal, el dia 6 de febrer de 2014, unit com 
annex a aquest acord.” 

 
Segon. Esmenar l’error que hi ha a l’informe, de forma que el títol de l’annex 6 ha de 
ser : Planejament urbanístic vigent de Manresa 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Manresa i  a la Direcció General de 
l’Administració Local  de la Generalitat de Catalunya. 
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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. INFORME-PROPOSTA SOBRE L A JUSTIFICACIÓ DE DISCREPÀNCIES  
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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 

 
  
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 

13. Adhesió al procés de licitació de serveis preventius sanitaris a través de 
la Central de Contractació del Consell Comarcal del Bages. 

 
Primer. Atès que el Ple del Consell Comarcal celebrat en data 28 de gener de 
2013, va aprovar el “Reglament regulador del funcionament de la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Bages”, en aplicació d’allò que disposa 
l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Aquest Ajuntament per acord del Ple de data 8 de maig de 2013 va aprovar 
l’adhesió a la Central de contractació del Consell Comarcal del Bages, 
subscrivint-se en data 24 de maig de 2013 el corresponent conveni. 
 
Segon. El Consell Comarcal del Bages, en data 28 de novembre de 2013, ha 
comunicat a aquest Ajuntament la voluntat de procedir a la licitació per mitjà de 
la central de contractació dels serveis de preventius sanitaris, a fi d’aconseguir 
una reducció de costos en la prestació en la contractació d’aquests serveis 
preventius sanitaris necessaris en determinats actes i esdeveniments organitzats 
pels Ajuntaments.  Tanmateix, posa en coneixement dels Ajuntaments, que si 
aquests estan interessats en la licitació d’aquest servei a través de la central de 
contractació, caldria la tramesa d’un acord d’adhesió específic adjuntant-se el 
corresponent model. 
 
Tercer. L’acord d’adhesió proposat pel Consell Comarcal recull la necessitat de 
preveure la despesa màxima destinada a  la contractació del servei per l’any 
2014 i la previsió d’hores de serveis preventius per a dita anualitat. A més, 
interessa ressaltar que incorpora la prestació dels serveis preventius en 
socorrisme aquàtic per les piscines municipals, que si bé aquest Ajuntament té 
contractat aquest servei per l’any 2014, resultaria interessant per a exercicis 
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successius, si això fos d’interès municipal. Les quantitats que figuren en la 
proposta d’acord s’extreuen de les dades que figuren a la comptabilitat municipal 
respecte l’exercici 2013.  
 
Quart. Atès el que estableix l’article 6 del Reglament regulador del funcionament 
de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Bages en relació al 
procediment de licitació dels contractes de gestió centralitzada i la necessitat 
d’adhesió específica al procediment de contractació i atenent al que disposa en 
els articles 172 i 175 del ROF es considera favorable l’adhesió d’aquest 
Ajuntament al procés de licitació de serveis preventius sanitaris a través de la 
Central de Contractació del Consell Comarcal del Bages. 
 
Cinquè. Vist l’informe de vicesecretaria obrant en l’expedient, es proposa elevar 
al Ple, previ dictamen de la  Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, la 
següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant  Fruitós de Bages al 
procediment de contractació del serveis preventius sanitaris que realitzarà la 
Central del Contractació del Consell Comarcal del Bages. 
 
Segon. Declarar respecte al servei de preventius sanitaris a contractar els 
següents punts: 
 
 - Previsió de despesa màxima destinada a la contractació del servei per a 
l’exercici 2014 és de 3.000 €. 
 
- Previsió hores de contractació de serveis preventius per a l’anualitat 2014 
distribuïts del següent mode: 
 
 

 
SERVEI 

 
Hores de servei 

Ambulància assistencial classe B  (Suport Vital 
Bàsic): amb conductor/a i acompanyant 

 

Ambulància tipus C (Suport Vital Avançat): amb 
conductor/a i infermer/a. 

42 

Ambulància tipus C (Suport Vital Avançat): amb 
conductor, infermer/a i  metge/essa). 

10 

Personal sanitari adicional  

Metge/essa  

Infermer/a  

Personal sanitari a peu   
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Altres  

Coordinador/a de servei in situ  

Tècnic/a en socorrisme aquàtic 1350 (*) Aquesta previsió es 
correspon a l’any 2015 al tenir 
cobert el servei per l’anualitat 
2014. 

 
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages juntament amb el 
compromís de previsió de consignació pressupostària pel 2014 de la quantia 
esmentada en el punt segon. 
 
Sisè. Declarar que: 
 
L’acte és una resolució que posa fi a la via administrativa es pot formular el 
requeriment previ al qual es refereix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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. 
 
Contra la desestimació el requeriment, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, si 
aquesta és expressa, o de sis mesos, si és presumpta, un cop transcorregut el 
termini d’un mes des de la interposició del requeriment sense que aquest hagi 
estat resolt i notificat expressament.  
 
 
ANNEX. REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ 
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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 
 
 

14. Pregunta del grup municipal CIU sobre les actuacions en l’estat de 
pavimentació de l’Avinguda Les Brucardes.  

 
 
Primer. El grup municipal CIU presenta escrit al registre d’entrada municipal ( RE 536 
de 6.2.14 ) en el següent sentit :  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
 
Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la taula. 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment al ple.  
 
 

15. Preguntes del grup municipal CIU sobre el contracte del servei de gestió 
de la residència d’avis el Lledoner, assignat a l’empresa Residència 
Tercera Edat l’Onada , S.L. 

 
Primer. El grup municipal CIU presenta escrit al registre d’entrada municipal ( RE 541 
de 7.2.14 ) en el següent sentit :  
 
Mercè Casals Martínez, amb DNI 77735003V, portaveu del grup municipal de CiU a 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages,  
EXPOSA: 
Que en referència al contracte del servei de gestió de la residència d’avis El Lledoner, 
que aquest ajuntament va signar amb l’empresa Residència Tercera Edat L’Onada, 
S.L., i segons constava al plec de clàusules administratives particulars per a la 
concessió d’aquest servei, diem que: 
 
Primer: TÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC. Clàusula 16. Remuneració ordinària diu 
textualment: 
 
“La gestió del servei públic s’efectua a risc i ventura del concessionari, sense cap 
participació de l’administració concessional i per mitjà de les tarifes del servei que 
percebrà dels usuaris.(...).  
 
Les tarifes corresponents a la meitat de les places seran establertes lliurement pel 
concessionari, no estaran subjectes a autorització del poder adjudicador i podran 
entrar en vigor en el moment futur que disposi el concessionari. Tanmateix serà 
requisit per a la seva vigència la comunicació fefaent a l’Ajuntament. 
 
Les tarifes corresponents a la resta de places les aprovarà l’Ajuntament, a proposta del 
concessionari, i el seu import no podrà ser superior en un 25 per cent a les establertes 
per a les residencies públiques titularitat de l’ICASS. 
 
Les tarifes autoritzades per l’Ajuntament seran per al primer exercici de la concessió 
aquelles que tindran com a proposta la que haurà de formular el concessionari amb 
una antelació mínima de tres mesos respecte a la data en que es trobi previst l’inici del 
període definitiu de la concessió, segons el cronograma presentat pel concessionari a 
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la seva oferta. Les tarifes posteriors es revisaran anualment a proposta del 
concessionari, qui haurà de presentar la sol·licitud corresponent dins del mes de 
setembre de l’exercici següent. La manca d’autorització abans d’aquesta data 
comportarà que el concessionari pugui entendre denegada la seva autorització. 
 
 
Segon: Clàusula 18. Subvenció municipal per raó de determinats usuaris. 
 
“L’Ajuntament podrà determinar que determinats usuaris de la residència satisfaran al 
concessionari només una part de les tarifes, per raó socials i econòmiques. En aquest 
cas, la resta de les tarifes les satisfarà l’Ajuntament en un sol acte i dins del mes de 
gener de l’exercici següent al de meritació de les tarifes.”  
 
Tercer: TÍTOL 4. ASPECTES TEMPORALS DEL CONTRACTE. Clàusula 22. 
Període d’implantació del servei. 
 
“El període d’implantació del servei serà el que resulti del cronograma d’implantació 
aportat pel concessionari, sense que pugui superar el màxim de 22 mesos. (...) El 
període d’implantació del servei s’iniciarà en la data de formalització del contracte i 
finalitzarà en la data de recepció de les inversions, l’endemà s’iniciarà el període 
definitiu”. 
 
Quart:  TÍTOL 5. ELS LICITADORS I EL CONCESSIONARI. Clàusula 29. 
Assumpció dels usuaris de la residència i del centre de dia actuals. 
 
“El concessionari estarà obligat durant el període d’implementació a prestar el servei 
als usuaris, en la forma prevista al projecte de gestió del servei durant el període 
d’implementació, mantenint en tot cas el règim econòmic establert entre aquests i 
l’ajuntament.(...) 
 
Conclòs el període d’implementació, pels residents es meritaran les tarifes 
corresponents i l’Ajuntament aplicarà el règim de la clàusula 18 per raó d’aquells 
residents que satisfacin directament un import inferior al concessionari. 
 
Cinquè: TÍTOL 11. INCOMPLIMENTS I PENALITATS. Clàusula 53. Tipificació 
d’incompliments. 
 
“Són incompliments molt greus: 
b. L’aplicació de tarifes de forma diferent a les autoritzades o la seva liquidació 
fraudulenta o no presentar en temps i forma les sol·licituds de revisió de les tarifes, 
una vegada es requereix per part de l’ajuntament el seu compliment, sens perjudici de 
les esmenes de deficiències que procedimentalment corresponguin.”  
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Sisè: Clausula 54. Tipificació de penalitats. 
 
“A les infraccions molt greus, se’ls aplicarà una penalitat de fins a 200.000 euros o la 
resolució del contracte. 
 
Setè: ANNEX B. RESIDENTS EN QUÈ ES SUBROGA EL CONCESSIONARI. 
“Residents: 20 ( 16 depenents: 1210 €/mes i 4 autònoms: 1120 €/mes). 
Usuaris del centre de dia: 10 ( 8 depenents: 610 €/mes i 2 autònoms: 587 €/mes). 
 
Vuitè: Per altra banda, l’empresa concessionària, dins la seva proposta i aspectes de 
la prestació diu: 
 
ARTICLE 8. PAGAMENT DEL SERVEI. 
“1. L’ import de l’aportació econòmica que correspon efectuar a la persona resident o 
usuària del servei de centre de dia serà la que determini la corresponent Ordenança 
Fiscal vigent en cada moment.” 
 
Novè: El contracte que s’ha proposat per part de l’empresa concessionària L’Onada 
als actuals usuaris de la residència divergeix en molt al contracte que es va presentar 
al concurs, i que consta al contracte d’adjudicació de la concessió.  
 
Per tot el que s’ha exposat el grup municipal de CiU fa les següents preguntes al Ple 
del dia 12 de febrer de 2014. 
 
Primera: Dins del marc contractual al qual ens hem referit, i segons la seva opinió, en 
quin període ens trobem: el d’implantació o el definitiu? 
 
Segona: Al nostre entendre ens trobem clarament dins del període d’implantació 
(segons la clàusula 22), i segons la clàusula 29 el concessionari està obligat a 
mantenir en tot cas el règim econòmic establert entre aquests i l’ajuntament, aleshores 
per quin motiu s’ha incomplert amb aquesta clàusula, proposant als usuaris uns 
contractes amb unes tarifes diferents a les actuals?. 
 
Tercera: Per quin motiu l’alcalde va afirmar al ple del pressupost 2014, celebrat 
recentment, que no constava cap partida pressupostaria per fer front a les diferencies 
econòmiques entre els nous preus de la residència i el que pagaven els usuaris fins a 
31 de desembre de 2013, perquè aquesta diferència es faria efectiva al gener de 2015, 
i per tant constaria al pressupost del 2015, si resulta que aquesta afirmació s’hauria de 
correspondre un cop ens trobem dins del període definitiu, i no actualment? 
 
Quarta: Coneix aquest alcalde el contracte que s’ha signat amb l’empresa L’Onada? I 
en cas afirmatiu, com és possible doncs que hagi fet aquestes afirmacions referides a 
la tercera pregunta? 
 
Cinquena: tenint en compte la clàusula 53 referida als incompliments del contracte, en 
que es considera com a falta molt greu l’aplicació de tarifes de forma diferent a les 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

autoritzades, pensa aquest equip de govern actuar en conseqüència i imposar la 
penalitat que segons consta al contracte, per a les faltes molt greus de fins a 200.000 
euros o la resolució del contracte?. 
 
Sisena: A dia d’avui, aquest ajuntament ha autoritzat a l’empresa adjudicatària un 
increment de les quotes dels usuaris de la residència i centre de dia, incomplint així els 
propis requeriments que es feien en el contracte?. 
 
Setena: Per quin motiu des de l’ajuntament no s’ha informat als usuaris i a les seves 
famílies, formalment i per escrit de quines serien les condicions a partir de l’entrada en 
vigor de la concessió, el dia 1 de gener de 2014?. 
 
Vuitena: Per quin motiu no s’ha convocat per part de l’ajuntament als usuaris i 
familiars a una reunió amb anterioritat a que aquesta fos sol·licitada pel nostre grup 
municipal, si tant la regidora de serveis socials com l’alcalde eren coneixedors de la 
situació que s’estava produint i del desconcert que patien els usuaris i familiars? 
 
Novena: Per quin motiu aquesta reunió va ser convocada el divendres dia 31 de gener 
de 2014, justament unes hores abans que un grup de familiars d’usuaris es reunissin 
en una sala del Nexe, i per quin motiu es convoca aquesta reunió per deu dies més 
tard?. És possible que l’ajuntament no tingui clar ni el contracte, ni les condicions que 
en ell s’estableixen? 
 
Desena: Tenint en compte que aquest ple es celebrarà amb posterioritat a la reunió 
que hi ha prevista entre l’ajuntament i els usuaris i familiars, reunió a la qual el nostre 
grup municipal no ha estat convocat, ens podrien explicar quines són les explicacions 
que s’han donat per part de l’ajuntament i quin és el compromís que s’ha pres en 
aquesta reunió per part de l’ajuntament? 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
 
Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la taula. 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment al ple.  
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

 Sobrevingut 1. Resolució del recurs de reposició presentat per de 
Secretari general del Sindicat Comissions Obreres  (CCOO) de la 
Catalunya Central en el marc del procediment de contractació per a 
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l’adjudicació del contracte del servei recollida de residus municipals i 
servei de neteja viària de Sant Fruitós de Bages 

 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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 : 4 ( 4 CIU ) 

 
Primer. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió 
extraordinària de data 30.07.2013, va aprovar l’expedient de contractació i plecs de 
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, per procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat de concessió del 
servei de recollida de residus municipals i servei de neteja viària. 
 
Segon. Atès que en data de 6.08.2013 es va publicar anunci de licitació per termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les seves 
proposicions. 
 
Tercer. Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que en data 26 de setembre de 2013 es va constituir la Mesa de 
contractació d’obertura de documentació administrativa; en data 3 d’octubre de 2013 
es va portar a terme la reunió de la mesa de contractació d’obertura dels Sobres 2 
(documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor); en data 22 de 
novembre de 2013 es va portar a terme la reunió de la  mesa de contractació en la 
qual es van puntuar els criteris avaluables mitjançant judici de valor en base a l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals, i procedint-se així mateix a l’obertura del Sobre 
3 (documentació relativa oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica). 
Derivat de la suma de la puntuació total, la mesa va classificar les ofertes presentades. 
 
Cinquè. Atès que en data 26.11.2013 (registre d’entrada 2013-E-RC-4513), el Sr. Lluís 
Vidal Sixto, en qualitat de Secretari general del Sindicat Comissions Obreres  (CCOO) 
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de Catalunya Central, va presentar el següent escrit assumit per diferents treballadors 
de l’actual concessionària del servei públic de recollida de residus i neteja viària: 
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Vist que en data 30.12.2013 s’ha emès informe per part del Secretari municipal amb 
número 27/2013, el qual de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú s’annexa al present i serveix de motivació al present acord. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Inadmetre el recurs de reposició presentat pel secretari general del Sindicat 
Comissions Obreres (CCOO) de la Catalunya Central i assumit per diferents 
treballadors de l’actual concessionària del servei públic de recollida de residus i neteja 
viària 
 
Segon. Notificar el present acord secretari general del Sindicat Comissions Obreres. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :  
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t ) 
                                    En contra : 4 ( 4 CIU ) 
                                    Abstencions : - 
 
 
 
 Sobrevingut 2. Sobre l’adjudicació per procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació del contracte 
de serveis de recollida de residus municipals i servei de neteja viària de 
Sant Fruitós de Bages 
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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 : 4 ( 4 CIU ) 
                                    Abstencions : - 

 
Primer. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió 
extraordinària de data 30.07.2013, va aprovar l’expedient de contractació i plecs de 
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, per procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte administratiu de gestió de servei públic en la modalitat de concessió del 
servei de recollida de residus municipals i servei de neteja viària. 
 
Segon. Atès que en data de 6.08.2013 es va publicar anunci de licitació per termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les seves 
proposicions. 
 
Tercer. Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que en data 26 de setembre de 2013 es va constituir la Mesa de 
contractació d’obertura de documentació administrativa. 
 
Cinquè. Vist que en data 3 d’octubre de 2013 es va portar a terme la reunió de la mesa 
de contractació d’obertura dels Sobres 2 (documentació relativa als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor). 
 
Sisè. Vist que en data 22 de novembre de 2013 s’ha emès informe pels serveis tècnics 
municipals pel que fa a la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Setè. En data 22 de novembre de 2013 es va portar a terme la reunió de la  mesa de 
contractació en la qual es van puntuar els criteris avaluables mitjançant judici de valor 
en base a l’informe emès pels serveis tècnics municipals, i procedint-se així mateix a 
l’obertura del Sobre 3 (documentació relativa oferta econòmica i criteris avaluables de 
forma automàtica). Derivat de la suma de la puntuació total, la mesa va classificar les 
ofertes presentades. 
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Vuitè. En reunió de data 3 de desembre de 2013, la mesa va acordar requerir a 

l’empresa UTE Servitranfer,S.L.-Nordvert,S.L., per tal que procedís a l’aclariment de 

diverses qüestions relatives a l’oferta presentada. El requeriment va ser atès per 

l’empresa en data 19 de desembre de 2013, data en la que va procedir a la 

presentació del document de resposta al requeriment  (registre entrada 2013-E-RC-

4881). 

Novè. En data 17 de gener de 2014 els serveis tècnics municipals han emès informe 

de valoració dels aclariments presentats per l’empresa UTE Servitranfer,S.L.-

Nordvert,S.L., i en la mateixa data la mesa de contractació ha assumit l’esmentat 

informe confirmant-se, per tant, la classificació efectuada per la Mesa de contractació 

en reunió de data 22 de novembre de 2013. 

Desè. Vist que en data  28.01.2014 es va dictar el decret d’alcaldia núm. 44 en el qual 
es va requerir a l’empresa UTE Servitransfer SL-Nordvert,S.L., perquè presentés la 
documentació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
de seguretat social, i constituís la garantia definitiva establerta en l’apartat VIII del plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
Onzè. Vist que en data 5 de febrer de 2014 s’ha constituït la Unió temporal d’empreses 
NORDVERT,S.L.- SERVITRANSFER S.L.U, segons escriptura de constitució 
aportada, atorgada davant la Notari Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, número de 
protocol 340. 
 
Dotzè. Vist que en data 7 de febrer de 2014 l’empresa Nordvert, S.L. - Servitransfer 
S.L.U Unió Temporal d’Empreses, amb CIF U55194237, presenta la documentació 
requerida i la garantia definitiva per l’import total de 87.769,34 euros mitjançant els 
següents avals bancaris: 
 

- Aval bancari per import de 61.438,54 euros de l’entitat Caixabank SA de data 8 
de febrer de 2014 amb el número de registre 9340.03.1782653.63 

- Aval bancari per import de 26.330,80 euros de l’entitat Banco Santander SA, de 
data 7 de febrer de 2014 amb el número de registre 0049-1886-74-2110024347 
 

Tretzè. Vist el disposat en l’article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
segons el qual l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, de conformitat amb el disposat en l’article 151.1 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la classificació de les proposicions presentades a la 
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licitació del contracte de serveis de recollida de residus i servei de neteja viària de Sant 
Fruitós de Bages, en l’ordre següent: 
 

Ordre 
Classificació    

1 Plica 6 UTE Servitransfer SL-Nordvert,S.L. 76,65 punts 

2 Plica 5 
UTE Fomento de Construcciones i 

Contratas –Soler Global Service, S.L 
74,81 punts 

3 Plica 7 
Corporacion CLD Servicios Urbanos de 

Tratamiento de Residuos S.L. 
71,69 punts 

4 Plica 8 UTE Talher S.A – Juan Juan, S.L. 70,14 punts 

5 Plica 4 Innovia Coptalia SAU 70,09 punts 

6 Plica 1 Transvinyots, S.L. 56,54 punts 

7 Plica 3 
UTE Fundació Ampans – Ampans Medi 

Ambient S.L. 
44,35 punts 

8 Plica 2 CESPA, S.A. 37,51 punts 

 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa NORDVERT,S.L.- SERVITRANSFER S.L.U. Unió 
Temporal d’Empreses, amb CIF U-55194237 el contracte de gestió de recollida de 
residus municipals i neteja viària, per import de 1.509.380,92 € (IVA exclòs) més 
150.938,08 € d’IVA, sent el total de 1.660.319 €, al ser la oferta que ha obtingut la 
major puntuació. (a raó de 377.345,23 €, més 37.734,52 €, total de 415.079,75 €  any.) 
 

Tercer. Aprovar la despesa plurianual total del contracte per import de 1.660.319 € 
amb càrrec a les aplicacions següents, amb el següent desglòs: 
 
Aplicació 22.163.22700, neteja de vies urbanes: 
 

- 166.820,26 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2014 
- 200.184,32 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2015 
- 200.184,32 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2016 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

- 200.184,32 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2017 
- 33.364,05 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2018 

 
 
Aplicació 22.162.22799, altres treballs de recollida: 
 

- 179.079,53 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2014 
- 214.895,44 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2015 
- 214.895,44€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2016 
- 214.895,44 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2017 
- 35.815,91 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2018 

 
 
Quart. Requerir a NORDVERT,S.L.- SERVITRANSFER S.L.U. Unió Temporal 
d’Empreses, per a la signatura del document administratiu de formalització del 
contracte de gestió dels servei de recollida de residus municipals i neteja viària, per al 
proper dia 17 de febrer de 2014 a les 9 hores, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització a la 
web municipal-perfil del contractant, i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè. Notificar els anteriors acords a les empreses interessades, als serveis tècnics, i a 
la Intervenció municipal. 
 
Setè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :  
 

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

 
  
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:59 hores del dia 12 de febrer de 2014 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
 
 
 


