AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 7/2014 ( 1213.03.007 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
9 D’ABRIL DE 2014

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia 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. Santiago González
Castellanos, vicesecretari.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
SR. SECRETARI:
Sr.
Santiago
vicesecretari

González

Castellanos,

INTERVENTORA :
Sra. Gemma Bau Puig
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INDEX DE TEMES TRACTATS AL PLE ORDINARI CELEBRAT
EL 9 D’ABRIL DE 2014
ORDRE DEL DIA
ASSUMPTE
1. Aprovació de l’acta de la
sessió extraordinària de 6
de març i de la sessió
ordinària de 12 de març de
2014
CONTROL DE L’ACCIÓ DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de
la darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords
de la Junta de Govern en
sessions ordinàries de 3 i
17 de març de 2014
4. Informació
de
les
regidories.
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
5. Tramesa d'informe respecte
els criteris bàsics per la
revisió de la demarcació
notarial
6. Inici
d’expedient
per
modificació d’ordenança :
ordenança fiscal número 14
reguladora de la taxa per
parades,
barraques,
casetes
de
venda,
espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer
i ambulants i rodatge
cinematogràfic
7. Aprovació de modificació
del Pressupost 2/2014 de
concessió
de
crèdit
extraordinari
mitjançant
baixa de crèdits

EXPEDIENT

PÀGINA

391/2014
339/2014

3

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:01:00

46/2014

4

00:01:25

299/2014
404/2014

9

00:11:58

-

9

00:58:14

10/2014

9

01:06:00

376/2014

13

01:09:20

546/2014

18

01:12:48
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8. Aprovació
del
reconeixement extrajudicial
de crèdit pel pagament de
factures
anteriors
a
l'exercici 2014.
9. Adhesió a la pròrroga de
l’acord
marc
de
subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens
locals
de
Catalunya,
adjudicat
pel
Consorci
Català
pel
desenvolupament local a
l’empresa Endesa Energia
SAU (Exp. 2012/01)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Delegació a l'Ajuntament de
Santpedor ( Avanç Pla
Especial Urbanístic sòl no
urbanitzable )
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
11. Aprovar la delegació al
Consell
Comarcal
del
Bages de la licitació del
servei de menjador de
l’escola bressol.
12. PRECS I PREGUNTES

547/2014

20

01:14:51

2012/1

21

01:16:45

501/2014

25

01:17:52

452/2014

26

01:21:02

L’alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Marta Flotats Riera i anuncia que
avui el ple compta amb la presència de la interventora municipal, Sra. Gemma Bau
Puig, i que actuarà com a Secretari per tal de donar fe de la sessió el vicesecretari de
l’Ajuntament.
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 6 de març i de la sessió
ordinària de 12 de març de 2014.
L’alcalde anuncia que es sotmet a aprovació l’esborrany de les actes corresponents a
la sessió extraordinària de 6 de març i de la sessió ordinària de 12 de març de 2014,
que es consideren aprovades, ja que cap dels regidors té objeccions al seu contingut.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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.
DECRET

DATA

EXPEDIENT

2014-0160

7/3/14

339/2014

2014-0161

7/3/14

1096/2013

2014-0162

10/3/14

394/2014

2014-0163

10/3/14

387/2014

2014-0164

10/3/14

160/2014

2014-0165

11/3/14

441/2014

2014-0166

12/3/14

215/2013

ASSUMPTE
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària
del ple de l'ajuntament a celebrar el dia 12 de març
de 2014
Incoació de procediment sancionador i designació
d’instructor, amb notificació de plec de càrrecs (
tinença d’animals).
Rectificació d'error material en el padró d’usuaris
de la taxa per la prestació del servei d’atenció
domiciliària ( SAD ) del mes de febrer
Cessió de dades estadístiques del padró municipal
d’habitants sol•licitada per XXX
Ampliació de l’enumeració del personal municipal
amb accés per a consulta del programa de gestió
del padró municipal d’habitants (cos policial)
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient nº 2014/441 de RELACIÓ DE
FACTURES de data 07/03/2014, número de
relació O/2014/4.
Sol.licitud presentada per UGT (re 600 i 679) en el
marc de la licitació del servei recollida
escombraries i neteja viària, demanant que el ple
municipal atorgui garanties relatives als drets
laborals de diversos ciutadans que afirmen ser
treballadors de l’empresa concessionària.
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2014-0167
2014-0168
2014-0169
2014-0170

12/3/14
12/3/14
12/3/14
12/3/14

429/2014
430/2014
432/2014
431/2014

2014-0171

12/3/14

455/2014

2014-0172

12/3/14

454/2014

2014-0173

12/3/14

287/2013

2014-0174

13/3/14

765/2013

2014-0175

13/3/14

202/2014

2014-0176

14/3/14

454/2014

2014-0177

14/3/14

410/2014

2014-0178

14/3/14

478/2014

2014-0179

14/3/14

404/2014

2014-0180

14/3/14

344/2014

2014-0181

18/3/14

381/2014

2014-0182

18/3/14

465/2014

2014-0183

18/3/14

464/2014

2014-0184

18/3/14

202/2014

Tractament residual vehicle T-6261-AM
Tractament residual vehicles B9491-PZ
Tractament residual de vehicles B-1184-UB
Tractament residual vehicles L-7121-V
Delegació de funcions per part del secretari i la
interventora a favor de funcionaris amb efectes en
supòsits de vacances o absències inferiors a 15
dies
Reclamació prèvia a la via judicial laboral del XXX,
el qual havia treballat a la concessionària
URBASER, S. A.
Justificació del conveni amb De Festa en Festa per
l'organització de la Cavalcada de Reis 2014.
Recurs de reposició presentat per XXX contra un
certificat de règim urbanístic.
Concórrer a la convocatòria del catàleg de serveis
2014 de la Diputació i aprovar la tramesa de 30
sol·licituds
Inadmissió de la segona sol·licitud XXX, signada
per diversos ciutadans, actuals treballadors de la
concessionària dels serveis de recollida de residus
i neteja viària.
Quotes usuaris mes de març 2014 ( padró preu
públic llar d’infants )
Atorgar nou termini i últim a la Junta de
Compensació de Sant Isidre III perquè aportin el
compte de liquidació.
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local de 17 de març de
2014
Nomenament de 2 Caporals, en comissió serveis
durant procés selectiu corresponent.
Pròrroga de 18 mesos de la comissió de serveis
del Caporal
Baixa Tractament residu vehicle abandonat 1743FXR
Baixa Tractament residual vehicle abandonat B0344-PM
Aprovar la segona tramesa de sol·licituds al
Catàleg de Serveis 2014 de la Diputació de
Barcelona
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2014-0185

18/3/14

2014-0186

19/3/14

2014-0187

19/3/14

2014-0188

19/3/14

2014-0189

20/3/14

2014-0190

20/3/14

2014-0191

21/3/14

2014-0192

21/3/14

2014-0193

21/3/14

2014-0194

21/3/14

2014-0195

21/3/14

2014-0196

21/3/14

2014-0197

24/3/14

2014-0198

25/3/14

2014-0199

25/3/14

2014-0200

26/3/14

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
494/2014
l’expedient nº 494/2014 de RELACIÓ DE
FACTURES de data 17/03/2014, número de
relació O/2014/5.
Incoació de procediment sancionador per ocupació
1089/2013
de terrasses de bars i restaurants sense llicència
Esmena d'error material en decret num.159 de
414/2014
6.3.14, sobre signatures autoritzades per a
disposar de fons municipals
Atorgament de llicència de la targeta d’armes,
473/2014
categoria 4.
Adhesió tramesa de sol·licitud conjunta del
Catàleg de Serveis 2014 per integració de
202/2014
sistemes d'informació amb els serveis de la
Diputació de Barcelona i el Consorci AOC
Donar conformitat a la justificació de la subvenció
842/2013
atorgada al FC Fruitosenc per l'exercici 2013.
Aprovar la tercera tramesa de sol·licituds al
202/2014
Catàleg de Serveis 2014 de la Diputació de
Barcelona
Atorgament de llicència de la targeta d’armes,
474/2014
categoria 4
Llicència ocupació via pública per la II trobada de
508/2014
signatures per la independència
Nomenament interí del XXX Vaca per substitució
491/2014
del XXX en comissió de serveis a l'Ajuntament de
Torredembarra
Pròrroga de la comissió de serveis de l’agent
490/2014
policia local XXX a l'Ajuntament de Torredembarra
Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres
1046/2013
de reparació i reforma de la instal·lació semafòrica
a la Ctra de Santpedor
Modificació del quadre de responsables en la
866/2013
tramitació d'expedients
Resposta a sol.licitud d'accés a expedients num.
149/2014
SOL 9/2014, per part de la portaveu del grup
municipal CIU, en referència a expedients del XXX
Atorgar al XXX termini d'audiència d'un mes en el
6615,07,002/10
projecte d'urbanització UA 5 Jardí de La Sagrera.
Aprovació de la participació en la convocatòria i
tramesa de sol•licituds per a l’atorgament dels
5/2014
ajuts corresponents a la fase 2 d’execució del
Programa complementari de suport a l’economia
productiva local.
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2014-0201

26/3/14

149/2014

2014-0202

26/3/14

510/2014

2014-0203

26/3/14

866/2013

2014-0204

27/3/14

387/2014

2014-0205

27/3/14

332/2014

2014-0206

27/3/14

332/2014

2014-0207

27/3/14

536/2014

2014-0208

31/3/14

678/2013

2014-0209

31/3/14

529/2014

2014-0210

31/3/14

206/2014

2014-0211

31/3/14

483/2014

2014-0212

31/3/14

438/2014

2014-0213

31/3/14

535/2014

2014-0214

31/3/14

565/2014

2014-0215

31/3/14

559/2014

Resolució de sol.licitud d'accés a expedients
núm.8/2014, del regidor Roger Grandia, de CIU,
sobre expedient de compatibilitat urbanística de
Hermanos Pratginestós S.A
Concurrència a la convocatòria de subvencions
per a actuacions urgents d'adaptació a la
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels
equipaments esportius existents pel 2014.
Modificació del quadre de responsables en la
tramitació de procediments municipals
Cessió de dades estadístiques del padró municipal
d'habitants sol·licitada per XXX
Delegació de les funcions de secretari de la
"Comissió per a la implantació de la fibra òptica"
Convocatòria de la Comissió per la implantació de
la fibra òptica al municipi pel dia 28 de març de
2014
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 536/2014 de RELACIÓ DE
FACTURES de data 27/03/2014, número de
relació O/2014/7.
Requeriment d'aportació de documentació i
garantia definitiva per a l'adjudicació del contracte
de subministrament d'aparells audiovisuals per la
nova biblioteca municipal
Aprovació de la revisió de preus del contracte
d’arrendament d’edificis municipals per l’any 2014,
del reconeixement de les obligacions i la liquidació
del lloguer de març de 2014 i la regularització del
lloguer dels mesos de gener i febrer de 2014
Modificació de les bases de la provisió de la plaça
d’interventora
Aprovació de la despesa de la nòmina de l
personal, mes de març de 2014.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
Informativa de Presidència i Serveis Centrals pel
dia 3 d'abril de 2014
Convocatòria de la sessió ordinària de la comissió
informativa de Promoció del Territori del dia 3
d'abril de 2014
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel dia 3
d'abril de 2014
Renúncia a la reducció d’horari de XXX
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2014-0216

31/3/14

202/2014

2014-0217

31/3/14

567/2014

2014-0218

1/4/14

570/2014

2014-0219

2/4/14

504/2014

2014-0220

2/4/14

154/2014

2014-0221

3/4/14

290/2014

2014-0222

3/4/14

564/2014

2014-0223

3/4/14

390/2014

2014-0224

3/4/14

569/2014

2014-0225

3/4/14

500/2014

2014-0226

3/4/14

572/2014

2014-0227

3/4/14

572/2014

Aprovar la quarta tramesa de sol·licituds al Catàleg
de Serveis 2014 de la Diputació de Barcelona
Aprovació dels Plans Pressupostaris (2014-2017)
Convocatòria amb caràcter urgent de la Comissió
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 3
d'abril de 2014
Indemnitzacions per l’assistència als membres de
la Corporació i l’assignació mensual als grups
municipals ( FEBRER /2014 ).
Aprovació dels lloguers d’immobles del mes d'abril
2014
Eleccions al Parlament Europeu 2014:
comunicació a la JEZ de llocs per propaganda i
espais per actes de campanya i convocatòria de
sessió extraordinària del Ple per celebració dels
sorteig públic de membres de les meses
Aprovar el padró de la taxa per la prestació del
servei de teleassistència, mes d'abril 2014
Aprovació admesos i exclosos, Tribunal i dates
proves provisional procés selectiu dues places
interines auxiliars de biblioteca
Aprovar el padró de la taxa per la prestació del
servei d'atenció domiciliària SAD ( mes de març
2014 ).
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local del dia 7 d'abril de 2014
Padró del preu públic pel material escolar dels
alumnes de la llar d’infants , mes ABRIL 2014 (
tercer termini )
Aprovació del padró del preu públic per la
prestació del servei de llar d’infants, mes ABRIL
2014

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries
de 3 i 17 de març de 2014.
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Mercè Casals Martínez, manifesta que la
còpia de l’acta de la sessió de 17 de març de 2014 de la Junta de Govern Local se li
ha lliurat en el dia d’ahir, per la qual cosa el grup no ha tingut temps d’examinar-la i
manifesta el desig que es deixi la seva fiscalització pel proper ple.
El Sr. alcalde demana el parer de la resta de grups municipals i s’acorda que els
acords de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2014 siguin sotmesos a
fiscalització al proper ple del mes de maig.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte ( respecte la Junta de Govern Local de 3 de març )
___ Respost/a oralment

4. Informació de les regidories.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

5. Tramesa d'informe respecte els criteris bàsics per la revisió de la
demarcació notarial
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Primer. Mitjançant decret número 2014-0152 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 notarial:
“DECRET
Sobre sol·licitud d’informe respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació
notarial
Primer. Per acord de la Direcció General dels Registres i del Notariat de data 7 de
novembre de 2013, s’aprova l’inici del procediment per la revisió total de la demarcació
notarial existent pels motius continguts a l’escrit que s’incorpora com annex a aquesta
resolució (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):
Segon. En execució de l’esmentat acord, l’esmentada Direcció General ha adreçat ofici
a aquest Ajuntament (RE 2013-E-RC-4762) instant-lo per tal que, en el període màxim
de tres mesos, informi sobre la conveniència, necessitat i oportunitat de dita
demarcació, així com informe raonat que, al seu judici, sigui procedent sobre les
modificacions relatives a dita demarcació.
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:
“Sobre sol·licitud d’informe respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació
notarial

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 notarial
acordat per resolució de 7 de novembre de 2013 que incorpora els criteris bàsics per la
revisió de la demarcació notarial.
Aquest procediment de revisió s’ha endegat per haver resultat fallida la projecció de
futur del Reial Decret 173/2007, de 9 de febrer, pel que es modificava la demarcació
notarial, tant en l’anàlisi dels fluxos de població com en la seva visió de futur, per la
qual cosa es fa necessari reconsiderar els criteris en els que es va basar aquella.
Conforme s’establia a l’esmentat Reial Decret 173/2007, de 9 de febrer, Sant Fruitós
de Bages no compta amb plaça de notari al municipi, havent-se d’entendre inclòs en el
Districte notarial de Manresa, el qual compta amb les següents places notarials:
-Manresa, vuit notaries de segona.
-Sallent, una notaria de tercera.
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-Sant Vicenç de Castellet, una notaria de tercera.
-Sant Joan de Vilatorrada, una notaria de tercera.
-Santpedor, una notaria de tercera.
Valoració dels criteris plantejats i dels efectes que es poden derivar en la configuració
de la demarcació notarial que pot resultar de la seva aplicació.
I.- Facilitar l’accés dels ciutadans al servei notarial o capil·laritat dels notaris i dret a la
lliure elecció de notari.
Per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es valora la possibilitat de suprimir
una de les notaries de segona de Manresa, i en el seu lloc, l’establiment d’una plaça
notarial de tercera al municipi de Sant Fruitós de Bages -el qual té una població que
supera els 8.000 habitants- tenint en compte el criteri fixat per la Direcció General dels
Registres i del Notariat en el sentit de que cal fer l’esforç de mantenir al màxim les
places notarials rurals, evitant així als ciutadans molestos desplaçaments i procurant la
prestació d’un servei de qualitat d’acord amb criteris d’eficàcia i eficiència; si bé poden,
si ho estimen oportú, acudir als serveis d’un altre notari proper de la demarcació, en
exercici del seu dret a la lliure elecció de notari, reconegut a l’article 3 del Reglament
d’Organització i règim del Notariat.
II.- Sosteniment dels despatxos notarials i estímul en la formació permanent d’alt nivell
jurídic dels notaris i en la progressió en la carrera professional.
És voluntat de la Direcció General dels Registres i del Notariat establir un nou criteri de
demarcació notarial que intenta corregir l’efecte “pervers” que va suposar el Decret de
2007 segons el qual van accedir a places de gran visibilitat social i prestigi, que
requereixen un major nivell jurídic i experiència, notaris de nou ingrés.
Entén l’esmentada Direcció General que això és contrari al criteri raonable d’accedir a
les places de major rellevància per criteris de mèrit o experiència i la tradició notarial, i
que aquesta disfunció, que no respon a criteris econòmics ni poblacionals, ha de ser
corregida amb una reducció de places a les ciutats i localitats rellevants actualment
infravalorades.
En aquest sentit i per donar compliment a aquest criteri, aquest Ajuntament considera
que seria raonable suprimir una de les places notarials de segona de Manresa a favor
de la creació d’una plaça notarial de tercera a Sant Fruitós de Bages.
S’ha de tenir en compte, a més, que a Sant Fruitós de Bages hi ha ubicades un
important número d’entitats bancàries i empreses, moltes de les quals tenen una
considerable xifra de negoci, conferint al municipi gran rellevància en l’àmbit comercial
empresarial, i en el qual es produeixen, per tant, un elevat nombre d’operacions que
requereixen de la intervenció notarial.
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Per altra banda, considerant les competències que engloba la funció dels notaris, cal
prestar especial atenció al coneixement que han de tenir aquests de la realitat pròpia
de les seves zones d’actuació i de les realitats territorials que concorren a les diferents
zones on presten els seus serveis, de manera especialment rellevant quan es tracta
d’autorització d’actes notarials.
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 notarial.
Així doncs, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages valora la possibilitat de creació
d’una plaça notarial a Sant Fruitós de Bages, atenent, principalment, a criteris de
proximitat al ciutadà, per tal de facilitar l’accés al servei notarial als veïns del nostre
municipi, servei per al gaudiment del qual en l’actualitat s’han de desplaçar o bé a
Manresa o a alguna de les localitats de la comarca del Bages que disposa de plaça
notarial, sense que en qualsevol cas es perjudiquin drets i interessos d’altres localitats
de la comarca, que continuarien gaudint d’aquest servei de proximitat i als ciutadans
de les quals se’ls ampliaria l’exercici del seu dret a la lliure elecció de notari.”

PART DISPOSITIVA
Primer. Donar trasllat a la Subdirecció General del Notariat i dels Registres de l’informe
de valoració respecte als criteris bàsics per la revisió de la demarcació notarial.
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.”
S’ACORDA :
Primer. Donar compte del contingut de l’informe tramés respecte a la incoació de
procediment de revisió total de la demarcació notarial als efectes del pronunciament
favorable respecte a la creació d’una plaça notarial de tercera al municipi de Sant
Fruitós de Bages 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 la Subdirecció General del Notariat i dels
Registres del Ministeri de Justícia.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
6. Inici d’expedient per modificació d’ordenança : ordenança fiscal número
14 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 4 de novembre de 2013
els acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals.
Segon. En data 30 de desembre de 2013 es va procedir a la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del text íntegre de les modificacions aprovades
definitivament.
Tercer. L’ordenança fiscal número 14 regula la taxa per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer
i ambulants i rodatge cinematogràfic es troba publicada en el seu íntegre (amb la
redacció actualitzada segons l’acord adoptat pel Ple municipal) a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
https://www.santfruitos.cat/santfruitos/recursos/recursos/ooff_14_taxa_parades_barraq
ues.pdf
Quart. Com a fet imposable de la taxa es defineix l’aprofitament especial del domini
públic local que beneficia de mode particular els subjectes passius per la instal·lació no
permanent dels elements indicats a la seva denominació.
Cinquè. A partir de la definició de fet imposable i del tipus d’activitat desenvolupada
per subjectes privats en seu d’espai de domini públic (prenent en consideració com a
element essencial que es tracta d’instal·lacions no permanents amb una durada
temporal determinada a partir de la sol·licitud que formulin els interessats) es
considera necessari incorporar el paràmetre temporal com a element per calcular la
quota tributària respecte als supòsits previstos a la tarifa 1ª (aprofitaments generals)
que es regula a l’article 6 de l’ordenança.
Sisè. Respecte a l’aplicació de la tarifa 2ª en l’àmbit dels mercats de venda no
sedentària es planteja per l’àrea de comerç la necessitat de preveure el tractament
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tributari aplicable respecte a mesures que es puguin adoptar en el marc de l’activitat
administrativa de foment amb la finalitat de potenciar la presencia de paradistes
especialment pel que fa referència al mercat ubicat a la zona de Torruella atenent a les
necessitats dels veïns de la zona i la presencia d’activat comercial de proximitat.
Setè. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vuitè. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Novè. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Desè. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Onzè. Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Dotzè. Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Tretzè. L’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix
que a través d’informes tècnics econòmics es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de
les seves tarifes.
Catorzè. L’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
preveu la necessitat de verificar que, en relació a les taxes per prestació de serveis
públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o
es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del
cost previsible del servei o activitat que es prestarà..
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S’ACORDA :
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació de l’ordenança fiscal número 14
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de presidència i
serveis central, la modificació de l’ordenança l’ordenança fiscal número 14, en relació
als següents articles:
a) Article 6è (quota tributària), es modifica la redacció en el següent sentit:
On diu:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als apartats següents:
Tarifa primera. Aprofitaments generals:

Tarifa 1a

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de
fires, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de
0,60 €
xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, etc.
Per cada m2 o fracció.

Mínim 20,00 €

Tarifa segona. Indústries del carrer i ambulants:

Tarifa 2a

1.Mercats
1.1 En superfícies inferiors a 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
2. Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge
Tarifa mínima per dia
A més, per m2 o fracció

15,00 €
55,00 €
152,00 €
600,00 €
4,50 €
12,00 €
35,00 €
135,00 €
35,00 €
0,30 €
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2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Ha de dir:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als apartats següents:
Tarifa primera. Aprofitaments generals:
Tarifa 1a

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de
fires, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de
xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, etc.
Per cada m2 o fracció fins a un màxim de 5 dies
0,60 €/m2 Mínim 20,00 €
naturals.
Per cada m2 o fracció i dia a partir del sisè dia natural
d’ocupació:
0,3683
 Dies laborables
€/m2/dia
0,4502
 Dies festius
€/m2/dia

Tarifa segona. Indústries del carrer i ambulants:

Tarifa 2a

1.Mercats
1.1 En superfícies inferiors a 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m lineals:
Dia
Mes
Trimestre
Any
2. Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge
Tarifa mínima per dia
A més, per m2 o fracció

15,00 €
55,00 €
152,00 €
600,00 €
4,50 €
12,00 €
35,00 €
135,00 €
35,00 €
0,30 €
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2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
b) Nova disposició addicional segona: s’afegeix una nova disposició addicional
(procedint a la numeració de la disposició addicional existent com primera) amb la
següent redacció:
Disposició addicional segona. Tractament tributari de mesures temporals de foment.
Quedaran fora del fet imposable com activitats no subjectes aquelles que s’incloguin
dins d’un programa temporal de foment aprovat mitjançant acord de la Junta de
Govern Local. L’aprovació d’aquests programes s’haurà de subjectar al règim previst
respecte a l’activitat de foment previst a la legislació sobre règim local i en la mateixa
es determinarà l’àmbit temporal en que resultarà aplicable i els requisits necessaris per
participar en aquests programes. En qualsevol cas la durada prevista per aquest tipus
de mesura no podrà ser superior a l’exercici pressupostari en que s’aprovin i en cap
cas donarà dret al reconeixement de beneficis fiscals fora del previst en la regulació
d’aquests programes
Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords per termini de 30 dies, a fi
que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin
formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, la modificació 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.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 CIU

7. Aprovació de modificació del Pressupost 2/2014 de concessió de crèdit
extraordinari mitjançant baixa de crèdits
ANTECEDENTS
Es fa necessària una modificació pressupostària per tal de crear una nova aplicació
pressupostària al capítol 2 de despeses per poder donar cobertura a part de les
factures incloses en el reconeixement extrajudicial de crèdit (corresponents a aliments
de la residència d’avis) que té previst aprovar al ple i que es corresponen a una
aplicació pressupostària no prevista inicialment al pressupost per l’exercici 2014.
FONAMENTS DE DRET
La normativa reguladora de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari es
troba a:





Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 del desembre, reguladora de les
hisendes locals en matèria de pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera
Article 5 de les Bases d’execució del pressupost.

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació 02/2014
extraordinari que es detalla continuació:

de concessió de crèdit

Crèdit extraordinari
Despeses a finançar:
Aplicació
pressupostària
(de nova creació)
22105 231 33

Denominació

Subministrament
residència

Import

productes

alimentaris 4.286,86€

Finançament (baixa de crèdits):
Aplicació
pressupostària
22110 231 22

Denominació
Subministrament
acondicionament

Import
productes

neteja

i 4.286,86€

Segon.- Exposar al públic durant el termini de quinze dies, mitjançant inserció al
Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis municipal, el present acord als
efectes d’examen i reclamacions, en el benentès que si durant el termini d’exposició
pública no es presenta cap reclamació, la modificació del pressupost s’entendrà
definitivament aprovada, sense necessitat de nou acord.

Tercer.- Declarar que:
-

-

L’acte aprovat no posa fi a la via administrativa i s’exposarà al públic durant un
termini de 15 dies als efectes d’examen i reclamacions, d’acord amb el punt
segon anterior.
Exposat l’expedient durant un termini de 15 dies sense la presentació de cap
reclamació s’entendrà aprovat definitivament, pel que es posarà fi a la via
administrativa i podrà ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

8. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de
factures anteriors a l'exercici 2014.
ANTECEDENTS
Per providència de l’Alcaldia de data 27 de març de 2014 es constata l’existència de
factures en l’Àrea de Serveis Econòmics corresponents a l’exercici 2013 que no s’han
abonat en aquest període per no haver-hi consignació pressupostària, i cal reconèixer
extrajudicialment els crèdits.
FONAMENTS DE DRET
Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
consignació pressupostària.
Article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les
despeses d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits figuren en la relació annexa, per import
de 96.740,74€, corresponents a exercicis anteriors i que es tracta de prestacions
efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees i
regidories.
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014, els crèdits corresponents
a les factures indicades.
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Tercer.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
9. Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci
Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp.
2012/01)
ANTECEDENTS
Primer. En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci, en endavant CCDL, (Exp.
2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de
l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit
es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Euros/ kW i any

P1

P2

P3

174,136

135,304

81,077

152,356
177,553

86,943
150,938

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

15,754249

9,452549

6,301700

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224
Sublot 4 (2.0 A)

21,893189
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183,228

63,77

Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Segon. En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el CCDL i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva del CCDL aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència

T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149

P4
0,000

P5
0,000

6.1

TP-DH6B

171,405

90,875

84,756

138,415

114,815

P6
0,000
69,52
0

Tercer. En data 27 de març de 2013 es va signar el decret d’alcaldia en el qual
s’aprovava l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’ Acord marc de subministrament
d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU, el qual va ser ratificat
pel Ple municipal de data 10 d’abril de 2013.
Quart. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva del CCDL ha aprovat la
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent-se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè. No obstant, les anteriors dates, en data 10 de març de 2014 l’Associació
Catalana de Municipis comunica a l’àrea de Contractació de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages que durant tot el mes d’abril es poden aprovar els acords d’adhesió.
FONAMENTS DE DRET
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Primer. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer. Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart. Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè. Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que regula el funcionament
i competències del Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer. Aprovar la pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp.
2012/01), per un termini de dotze mesos, amb efectes des de l’1 d’abril de 2014 i fins
el 31 de març de 2015, amb les següents condicions econòmiques pels
subministraments elèctrics corresponents a les tarifes de baixa tensió:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Euros/ kW i any

P1

P2

P3

174,136

135,304

81,077

152,356
177,553

86,943
150,938

183,228

63,77

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

15,754249

9,452549

6,301700

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224
Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189
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I les següents condicions econòmiques pels subministraments elèctrics corresponents
a les tarifes de mitja tensió:

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149

P4
0,000

P5
0,000

6.1

TP-DH6B

171,405

90,875

84,756

138,415

114,815

P6
0,000
69,52
0

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus
serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any
anterior.
Segon. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
Quart. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
24

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Delegació a l'Ajuntament de Santpedor ( Avanç Pla Especial Urbanístic
sòl no urbanitzable )
Primer. En data 28 de febrer de 2014, la Fundació Ampans sol.licita la tramitació de
l’Avanç del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable en l’àmbit de Santa Maria
Comabella, dins dels termes municipal de Sant Fruitós de Bages i de Santpedor.
El Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de la Promoció del
Territori,
ACORDA :
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages delega a l’Ajuntament de Santpedor les
actuacions que dins del procediment d’aprovació de l’Avanç del Pla Especial urbanístic
d’Ampans suposi tràmit d’informació pública, petició d’informes, autoritzacions a
d’altres òrgans públics i companyies de serveis.
Aquesta delegació no comprèn ni l’aprovació de l’avanç, ni les aprovacions inicials i
provisionals, ni la petició d’aprovació definitiva adreçada a la Comissió Territorial
d’Urbanisme competent, ni tampoc les informes interns que es derivin de la seva
tramitació.
Segon. Notificar aquest acte a l’Ajuntament de Santpedor i a AMPANS.
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats 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
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
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CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
11. Aprovar la delegació al Consell Comarcal del Bages de la licitació del
servei de menjador de l’escola bressol.
Primer. Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la gestió del servei de menjador
de la Llar d’Infants municipal, l’objecte del qual és delegar al Consell Comarcal el
procediment de licitació del servei de menjador de la Llar d’Infants que inclou el menú,
la neteja del parament i monitoratge; conjuntament amb la licitació que es durà a terme
amb el Consell Comarcal del Bages per a la contractació dels serveis escolars de
menjador, que gestionen per delegació del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Segon. Vista la necessitat d’aprovar l’esmentat conveni per les raons que es
determinen en la part expositiva d’aquest.
Tercer. Atès que correspon al Ple l’aprovació de l’encàrrec de gestió i del conveni, de
conformitat a l’establert als articles 22.2 p) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de Règim local i article 52.2 q) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de la corporació prevista als articles
47.2 h) i 114.3 d) de les normes anteriorment esmentades.
La delegació es formalitzarà, una vegada adoptat acord exprés dels respectius Plens,
en el corresponent conveni que haurà de ser objecte de publicació al BOPB de
conformitat a l’establert a l’article 112.2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim
Jurídic de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quart. Vist l’informe proposta de la vicesecretaria, obrant a l’expedient, a proposta de
la regidora d’ensenyament que subscriu i, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de serveis a la ciutadania,
S’ACORDA :
Primer. Delegar al Consell Comarcal del Bages el procediment de licitació del servei
de menjador de la Llar d’Infants Les Oliveres.
Segon. Aprovar el conveni de delegació al Consell Comarcal del Bages de la gestió de
la licitació del servei de menjador de l’escola bressol Llar d’Infants Les Oliveres,
segons model A, que s’annexa al present.
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Tercer. Designar a la regidora d’ensenyament i a la tècnica de contractació de
l’ajuntament, com a membres de la comissió de seguiment prevista a la clàusula 5a.
Quart. El conveni de delegació, per tal pugui desplegar plenament la seva eficàcia,
haurà d’ésser publicat al BOPB.
Cinquè. Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
Sisè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
ANNEX
A Manresa, el dia..............................
D’una part, la senyora Mercè Cardona i Junyent, Presidenta del Consell
Comarcal del Bages, actuant en nom i representació del mateix, segons acord plenari
adoptat el dia ________________________.
D’altra part, el senyor Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en nom i representació del mateix,
segons acord plenari adoptat el dia onze de juny de dos mil onze.
En la condició que intervenen, ambdues parts es reconeixen mútuament la
capacitat necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes
EXPOSEN:
Que el consell Comarcal en aplicació del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es
regula el servei escolar de menjadors als centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, té delegada la gestió del servei escolar de menjador de
determinats centres escolars de la comarca del Bages.
Que la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, preveu en el seu article 84 la garantia als municipis un nucli de
competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat i entre elles la
lletra g) estableix “...La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la
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participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme
municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i
el calendari escolar.”
Que d’acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació els ens locals tenen la
condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord
amb l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb
el que estableix aquesta llei i així l’article 159 preveu “../..2. Els ens locals poden crear
centres propis per mitjà de convenis amb el Departament, d'acord amb la programació
de l'oferta educativa.
../..
../..3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat en els
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l'oferta educativa de l'àmbit territorial pels procediments
establerts per reglament.
../..
../..Vuitè. L'establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les
associacions de mares i pares d'alumnes per a estimular i donar suport a les famílies
en el compromís amb el procés educatiu dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
../..
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l'admissió d'alumnes en els ensenyaments del primer cicle d'educació
infantil, i establir-ne el procediment i els barems, d'acord amb el que estableix l'article
47.6.
d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.
e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l'objectiu
de vetllar per l'interès superior de l'infant.
f) Vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega.
4. A petició dels ens locals, i d'acord amb la programació educativa, es poden delegar
competències per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el
primer cicle d'educació infantil, ensenyaments artístics o educació d'adults.
5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels
serveis de menjador escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi
per reglament.
6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d'educació, poden rebre
suport, sens perjudici del que estableix l'apartat 5, dels altres ens locals.”
Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, assenyala en
el seu article 25 que “../.. 2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències
pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les
següents matèries:./.. n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat
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obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció
dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics
d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial../..”
Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, presta els servei municipal d’escola
bressol, a través de l’Escola “Llar d’Infants Les Oliveres” essent de titularitat municipal i
incloent en aquesta prestació el servei de menjador, essent aquesta última
competència municipal.
Que el Consell Comarcal del Bages té la voluntat durant l’anualitat 2014 de dur a
terme la contractació del servei escolar de menjador de determinats centres escolars
de la comarca, a través del procediment administratiu que pertoqui en aplicació del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
Que en aplicació dels principis d’eficàcia, eficiència, simplificació, racionalitat
administrativa, col·laboració i cooperació interadministrativa que han d’informar
l’actuació de les administracions públiques en aplicació de l’article 31 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Que l’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre esmentat, disposa
que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar, entre d’altres, els municipis.
Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització d'activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes
o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme, i que
aquest encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni de de col·laboració ha
d'establir almenys les determinacions següents: a) L'abast i el contingut de l'activitat
encarregada, b) Les raons que justifiquen l'encàrrec, c) La fórmula de finançament de
l'activitat encarregada, amb la indicació dels crèdits pressupostaris corresponents que
es transfereixen, d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de
l'encàrrec, e) El termini de vigència del conveni.
Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va aprovar per acord de Ple delegar en el
Consell Comarcal del Bages el procediment de licitació del servei de menjador de
l’Escola Bressol “Llar d’Infants Les Oliveres” conjuntament amb la licitació que dugui a
terme per a la contractació del servei escolar de menjador.
Que el Consell Comarcal del Bages per acord de Ple de data _____________ va
acceptar la delegació esmentada en el punt anterior.
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És per tot això que acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, en el marc
establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, segons les següents:
CLÀUSULES:
Primer. Objecte del Conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i el seu objecte és regular el marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, que inclou la delegació de la gestió al Consell Comarcal del procediment de
licitació del servei de menjador de l’Escola Bressol Llar d’Infants Les Oliveres, pel que
fa al subministrament del menjar, la neteja del parament i el monitoratge.
Segon.- Obligacions del Consell Comarcal.
El Consell Comarcal s’obliga:
-

-

-

A licitar el servei de menjador de l’Escola Bressol Llar d’Infants Les Oliveres,
d’acord amb l’annex I de condicions (que s’incorpora al present conveni) així
com amb la informació facilitada per l’Ajuntament.
A incloure als plecs de clàusules de la licitació la ràtio de monitoratge tenint en
compte que es necessitaran 10 alumnes per assignar un monitor.
A incloure als plecs de clàusules de la licitació un preu unitari per usuari/dia
que es fixa en un màxim de 5,64 euros IVA exclòs amb un tipus impositiu del
10%.
A informar en tot moment a l’Ajuntament de l’estat de la licitació.
A informar als licitadors en el plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de les característiques expresses del servei de
menjador de l’escola bressol de la que l’Ajuntament n’és el contractista i el
Consell Comarcal l’encarregat de la delegació.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament s’obliga:
-

A facilitar al Consell Comarcal del Bages tota la informació necessària per a la
correcta licitació del servei objecte del conveni.
A preveure en el pressupost del 2014 i exercicis posteriors la consignació
pressupostària per atendre a les despeses derivades de la licitació.
A contractar les prestacions amb l’empresa que hagi resultat adjudicatària de la
licitació efectuada pel Consell Comarcal, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovades pel Consell
Comarcal.
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-

A comunicar al Consell Comarcal qualsevol modificació o problemàtica que
s’esdevingui entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.

Quart.- Finançament de l’actuació.
No es preveu cap fórmula de finançament de l'activitat encarregada, essent una
actuació que realitza el Consell Comarcal, que tot i tenir el cost econòmic, aquest no
es repercuteix en l’Ajuntament.
Cinquena.- Seguiment del Conveni.
Es constituirà una Comissió de Seguiment del present conveni formada per un
representant del Consell Comarcal (Conseller/a de l’Àrea d’Ensenyament), l’Alcalde o
regidor nomenat per l’ Ajuntament, la Gerència del Consell Comarcal, la cap d'Àrea
d'Ensenyament, Cultura i Joventut Consell Comarcal i un tècnic de l’ajuntament, si és
que així ho manifesta l’Ajuntament, un representant de l’equip directiu de l’Escola i un
representant dels pares usuaris del servei. La comissió podrà ampliar-se si es
considera convenient.
L’objecte de la comissió és vetllar per l’acompliment dels acords de les parts.
Sisena.- Vigència.
La vigència del present conveni es preveu per un termini mínim de quatre anys,
coincidint aquest termini de forma obligatòria amb el termini de duració de la
contractació del servei que dugui a terme el Consell Comarcal.
En el cas que de l’elaboració dels plecs es prevegi un termini superior la vigència
quedarà supeditada a la prèvia aprovació de la modificació per unanimitat de les parts
signatàries del conveni.
Setena.- Causes d’extinció del conveni.
Sense perjudici de l’extinció per mutu acord, qualsevol de les parts podrà denunciar el
present conveni si considera que hi ha incompliment greu de les seves condicions
essencials. La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada de forma
fefaent mitjançant comunicació escrita. L’altra part tindrà un termini d’un mes per
solucionar la causa de l’incompliment. Si al final d’aquest termini la causa
d’incompliment no hagués estat corregida, caldrà comunicació fefaent a la part
incomplidora així com la valoració dels danys i perjudicis que s’esdevinguin.
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l’altra part
signatàries, i en el termini màxim de tres mesos s’adoptarà l’acord pertinent per tal de
deixar sense efecte el conveni. La part que presenti la renuncia haurà de presentar les
mesures a adoptar perquè es continuï amb la correcta prestació del servei, així com en
31

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

el seu cas una valoració dels costos econòmics que suposarà la renuncia, que seran
assumits íntegrament per la part renunciant.
Vuitena.- Naturalesa i resolució de discrepàncies.
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la
seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci
necessari, les parts poden acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, les parts signen aquest document,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs assenyalats a
l’encapçalament.

La Presidenta del Consell
Comarcal del Bages

L’Alcalde de Sant Fruitós de Bages

Sra. Mercè Cardona i Junyent

Sr. Joan Carles Batanés Subirana

Davant meu, en dono fe
La Secretària,

Davant meu, en dono fe
El Secretari,
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SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

FITXA DEL SERVEI DE MENJADOR
Nom de l’escola: LLAR D’INFANTS LES OLIVERES
Municipi: SANT FRUITÓS DE BAGES
Horari del servei: 12:30 a 15:30h
Calendari del servei: del 12 de setembre de 2014 al 24 de juliol de 2015
Modalitat del servei: CÀTERING
Formes de presentació del menjar (seleccionar les que correspongui)
x Normal
x Triturat
USUARIS
(mitjana de dades del curs 2013-2014)
2
6
9

Lactants:
Maternals:
Caminants:
DETALL EQUIPAMENT DE CUINA
(de propietat municipal)
Quantitat

Descripció
El que consta a la relació facilitada per la direcció del centre

RELACIÓ DEL PERSONAL VINCULAT AL SERVEI
En plantilla de l’Ajuntament
Nom i cognoms
Categoria professional
Els que consten a la relació
facilitada per la responsable de
Recursos Humans

Personal provinent d’un contracte de serveis
Nom i cognoms
XXX
XXX

Tipus de
contracte
Fixe
discontinu
Fixe
discontinu

Antiguitat
Maig
2006
Abril
2005

Retribució
bruta anual
5.274,00 €
5.274,00 €
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 CIU

12.PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
del Ple essent les 21:25 hores del dia 9 d’abril de 2014

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