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ACTA NÚM. 9/2014 ( 1213.03.009 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
14 DE MAIG DE 2014 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat. 

 
SR. SECRETARI: 
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.  
 
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 14 DE MAIG DE 2014 

 
ORDRE DEL DIA 

 

ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de 9 d’abril i 
extraordinària de 28 d’abril de 
2014.  

437/2014 
290/2014 

4 00.02:37 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

46/2014 4 00:03:05 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern en sessions 
ordinàries de 17 de març,  7 i 23 
d’abril de 2014.   

404/2014 
500/2014 
596/2014 

8 00:16:15 

4. Informació de les regidories.   9 00:16:40 

MOCIONS I PROPOSTES    

5. Proposta de tots els grups 
municipals d’adhesió a la 
commemoració del centenari de la 
Mancomunitat de Catalunya 

673/2014 9 00:32:54 

6. Moció que presenten tots els grups 
municipals en suport a la 
candidatura per a la declaració de 
Patrimoni Mundial de la Unesco de 
la portalada del monestir de Santa 
Maria de Ripoll  

701/2014 10 00:38:33 

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 

   

7. Correcció d’errors en l’acord 
d’aprovació de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament 2014. 

660/2014 12 00:43:52 

8. Modificació de la plantilla número 
1/2014 relatiu a la creació de dues 
places d’administratius/ves i 
modificació de les característiques 
de la plaça i del lloc de treball de 
tècnic/a esports-educació. 

374/2014 14 00:45:01 

9. Ratificació de la proposta de 
modificació d’estatuts aprovada per 
l’assemblea general del Consorci 
Localret 

31/2014 16 00:50:05 
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI     

10. Acceptació de l'encomanda de 
gestió per part del Consorci 
Urbanístic l'Agulla a l'ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 

550/2014 24 00:51:16 

11. Proposta d’acord per procedir a 
aprovar l’acta de les operacions de 
delimitació  entre els termes 
municipals de Santpedor i de Sant 
Fruitós de Bages. 

118/2014 32 00:53:53 

12. Aprovació provisional de la 
Modificació puntual del PGOU 
àmbit PP Can Figueras 

1083/2013 37 00:55:48 

13. Aprovació provisional de la 
Modificació puntual dels sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del 
PGOM a Pineda de Bages i a 
Torroella de Baix. 

6112,07,001/13 46 00:57:33 

14. Assabentat de la cessió de terrenys 
al Consorci Urbanístic l'Agulla per 
l'ajuntament de Manresa i 
emplaçament a fer una proposta de 
planejament urbanístic. 

 

722/2014 94 01:34:39 

15. Acceptació de les bases i 
participació en la convocatòria per 
la concessió de subvencions 
consistents en la realització 
d’actuacions de conservació i 
manteniment de lleres publiques en 
tram urbà. 

732/2014 97 01:39:13 

PRECS I PREGUNTES    

16. Pregunta del grup municipal CIU 
sobre el compliment del tràmit 
d’informació pública de l’acord 
adoptat pel ple municipal en sessió 
de 12 de març de 2014, 
d’aprovació inicial de la  
modificació de la normativa de 
règim intern del servei de centre de 
dia i de residència assistida.  

264/2014 99 01:42:04 

17. Pregunta de l'alcalde al regidor Sr. 
Roger Grandia Borràs sobre la 
compatibilitat urbanística de 
l'empresa Hermanos Pratginestós 
SA. 

743/2014 101 01:50:40 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 9 d’abril i extraordinària de 
28 d’abril de 2014.  

 
 
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.  

 
 

2014-0228 4/4/14  575/2014  

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 2014/575 de 
RELACIÓ DE FACTURES de data 04/04/2014, 
número de relació O/2014/10.  

 2014-0229  4/4/14 437/2014  
Convocatòria de la sessió ordinària del ple pel 
dia 9 d'abril de 2014  

 2014-0230  7/4/14 390/2014  
Modificació d’admesos i exclosos provisional al 
procés selectiu per un/a auxiliar de biblioteca  

 2014-0231  8/4/14 588/2014  
Bestretes de caixa fixa, primer trimestre de 
2014  

 2014-0232  9/4/14 617/2014  

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 617/2014 de 
RELACIÓ DE FACTURES de data 09/04/2014, 
número de relació O/2014/12.  

 2014-0233  9/4/14 390/2014  
Aprovació  de la llista definitiva d'admesos i 
exclosos al procés selectiu per una plaça 
d’auxiliar de biblioteca  

 

https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MpdFHTKzitRHKJeRYuwXT9sbt0*8knl5npkgm0TfHb8cmNjQCIh3Mcx1TJPW56t0hA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MuyonHX*MV1ZLkDONdBV6rXoXcF-Dd-jDTwmWyFU7fa6fZJS3Mk6ZDIbXPygch83MQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MleJVUD8MV8M-JUPNQYLsrPogLK1ZaXrjs5bPo3o44EP5lw8nAjA9OEHEUzvWMpgdg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MmygK5hlKqVb4GXBYrI5aZGb*KRE0-Ui0mKuRcI-eoCDbexIXbT-wOqzFFGEhuOsKA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mn0MtWcbR51vv*1Qbm1FpA3UOlWgdi077GGhK5SDoqwKDPNhN02Nc*9X9DJF22Y44Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mn0lgRXIaJb-TVCAhTxY*lDzOnqGY-Mn69XrUCuSdBI7PLhJmg43bVuFsBrFf-WOcQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
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 2014-0234  9/4/14 0678/2013  
Adjudicació del contracte de subministrament 
dels audiovisuals per la nova biblioteca 
municipal.  

 2014-0235  10/4/14 191/2014  

Modificació del PCAP que regulen la 
contractació administrativa especial per a 
l’arrendament d’uns terrenys per a destinar-
los a aparcament públic, situats al carrer 
Eugeni d'Ors, 46, xamfrà amb Av. Sant Joan, 
51-53; i carrer Eugeni d’Ors, 42-44,  aprovats 
per la Junta de Govern Local en sessió de 7 
d’abril de 2014  

 2014-0236  10/4/14 610/2014  Baixa vehicle residu sòlid B0890UD  

 2014-0237  10/4/14 466/2014  Baixa vehicle per residu sòlid B7409VT  

 2014-0238  11/4/14 612/2014  
Aprovació del pagament d’indemnitzacions 
als membres de la corporació i grups 
municipals per assistències ( març´2014 ) 

 2014-0239  14/4/14 2012/02/01  
Aprovació de la pròrroga del contracte de 
riscos laborals i modificació del preu 
contracte.  

 2014-0240  14/4/14 273/2014  
Llista provisional d’admesos i exclosos  a la 
borsa de treball de tècnic d’informació juvenil  

 2014-0241  15/4/14 638/2014  
Convocatòria de sessió ordinària de la Junta 
Local de Seguretat pel dia 29 de maig de 
2014.  

 2014-0242  16/4/14 634/2014  

 Sol•licitud de devolució de l’Impost sobre les 
vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs (IVMDH) conegut com el 
“cèntim sanitari”  

 2014-0243  16/4/14 305/2014  
Delegacions d'alcaldia per absència ( del 17 
al 20 d'abril, ambdós inclosos )  

 2014-0244  16/4/14 633/2014  
Cessió de dades del padró municipal a 
l'AEAT  

 2014-0245  16/4/14 620/2014  Sol·licitud de bestreta d’un treballador.  XXX 

  2014-0246  17/4/14 349/2014  Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 2014/349 de 
RELACIÓ DE FACTURES de data 
15/04/2014, número de relació O/2014/14  

  2014-0247  17/4/14 596/2014  Convocatòria de sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 23 d'abril de 2014.  

  2014-0248  17/4/14 596/2014  Esmena de convocatòria de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de 23 
d'abril de 2014.  

https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MlFq2hUIi9hUVLnJ2u3vs*gDL9on-FsV0Ws7*mrxik2n4JK1JoBaFMBgNstGmiCIYQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mhe*ZCaYuHVsUmKkED*C0YG7iTptmJ*sR3nXYNrUPq9eFWDrwO8fVetD9gzmh76Swg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MhHhlsvdQg0HWyZ65BdBg1HPdnBi8WcT22ek*aKgQi-66unVkKVHNvk5SqeuSiPJPQ
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MjftS7sxBLyeuXoOulWpwl5ltBBCG4JmyNxhSIw28L1SFDNCTyloCMUn4RzjKmTTcA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mpz8ga3G32pFsMy9gaBlF3jQ*0*8X494BCeE2myT1pv734D8XK3u02YSnMOCdq*09g
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mk0Sr5jDAtHkf*L1JqqCe7q8dfXWpAXOtwRMYNpIDmdzN5qsnjKdolq2anXvOb056A
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MoUZhVWPfN-Mlpvn3xERkchABfXKvb4L8y4k-ur7dC6EVsUOcTFpkl7LraevpMVQgA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MrswTkwByIirpAGc3b0Cbx4ozSYoT96fAMFnZcjDXaOAQIV9lIf8lnvYItgBnJEjrg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mmi-xI0f36Nm332DHrkbfdT2dE36zgQB8FxYCNwx8vQembXcBHZUZ7byfc6ZDYpkEg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MkuHtKpMXBpjN1YWnHndZE79AI4pddBmky5BWC8M*IBqSLI9xTRQuYtKE-0ahE82Wg
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*MsyDf5avcl0WIuN-d5XvmhhIa6KHwt4aaRyXJgyR5UM*Xk-BRM3CQRqOBEGltWco8w
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
https://gestiona-03.espublico.com/?x=AvVKl-9a8mvq6oieAszuMCqSr*lTGqpH6add7THKUcRYlxjbeE4*Mh6qr4hmsPbIFMikGLlWNnPTtQm6Erd37J0M49nzKtoQcOMIoGJcWLD6IOiB3pWgMw
https://gestiona-03.espublico.com/?x=BmEiseQfPUhcY59rXw0D7Q
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  2014-0249  22/4/14 641/2014  Cessió de dades padronals a Jutjat de 
Primera Instància número 4 de Manresa  

  2014-0250  22/4/14 390/2014  Inadmissió del recurs del Col.legi Bibliotecaris 
en el procés selectiu d’auxiliars de biblioteca  

  2014-0251  22/4/14 390/2014  Nomenament interí de dues auxiliars de 
biblioteca a resultes del procés selectiu 
corresponent  

  2014-0252  22/4/14 647/2014  
Sol·licitud de bestreta d’un treballador. 

  2014-0253  22/4/14 571/2014  Formulació de recurs d'apel·lació (recurs 
contenciós administratiu 163/2011 JCA 13) i 
designació de lletrat  

  2014-0254  22/4/14 664/2014  Autorització parades per la festa de St. Jordi 
2014.  

  2014-0255  24/4/14 669/2014  Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES 
de data 24/04/2014, número de relació 
O/2014/20  

  2014-0256  24/4/14 273/2014  Llista definitiva d’admesos i exclosos a la 
borsa de treball de tècnic auxiliar de joventut  

  2014-0257  25/4/14 1001/2013  Aprovació de la factura i certificació derivada 
del contracte per les obres de reordenació de 
la vialitat del carrer Sallent.  

  2014-0258  25/4/14 2013/677  Aprovació de la factura pel contracte de 
subministrament i instal.lació de sistema anti-
furt RFID de la nova Biblioteca municipal de 
Sant Fruitós de Bages.  

  2014-0259  25/4/14 658/2014  Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent mes d'abril de 2014.  

  2014-0260  25/4/14 603/2014  Delegació de la facultat per a celebrar 
matrimoni civil  

  2014-0261  25/4/14 637/2014  
Incoació d'expedient per infraccions de trànsit  

  2014-0262  28/4/14 650/2014  
Expedient sancionador en matèria d'animals.  

  2014-0263  28/4/14 686/2014  Conveni urbanístic sobre la instrumentació de 
la modificació del règim urbanístic de les 
parcel.les EEPSA.  

  2014-0264  28/4/14 677/2014  Indemnització per assistència com a instructor 
en la tramitació de procediments disciplinaris  
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  2014-0265  28/4/14 36/2014  Creació de la cartera de tramitacions 
assistides  

  2014-0266  30/4/14 655/2014  Ús del cobert de la màquina de batre i carrer 
de les escoles.  

2014-0267 30/4/14 612/2013  Requeriment de presentació de la 
documentació preceptiva, prèvia a 
l’adjudicació del contracte pel servei de 
control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages.  

2014-0268 30/4/14 273/2014  Nomenament interí en substitució del titular, 
durant el període en que es trobi en situació 
de permís per paternitat ( borsa de treball 
Tècnic auxiliar de joventut ) 

2014-0269 30/4/14 667/2014  
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 5 de maig de 2014  

2014-0270 2/5/14 522/2014 Resolució de declaració de desistiment per 
incompliment de requeriment d'esmena de 
deficiències respecte instància 2014-E-RC-
984  

2014-0271 2/5/14 522/2014 Resolució de declaració de desistiment per 
incompliment de requeriment d'esmena de 
deficiències respecte instància 2014-E-RC-
1133  

2014-0272 2/5/14 709/2014 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 709/2014 de 
RELACIÓ DE FACTURES número 
O/2014/23.  

2014-0273 5/5/14 67/2014 Constatació d'incompliment del conveni per 
part de la Cooperativa "La Agrícola, SCCL" i 
l'atorgament d'un darrer termini per al seu 
compliment  

2014-0274 5/5/14 75/2014 Reconeixement d’obligació i ordenació de 
pagament del contracte per l’assistència 
tècnica posterior a la contractació dels 
estudis tècnics per a la reducció de riscos 
d’inundabilitat del Torrent Bo.  

2014-0275 5/5/14 664/2013 Aprovació de factura pel contracte de 
subministrament de mobles biblioteca  

2014-0276 5/5/14 716/2014 Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació dels pagaments corresponent als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals, mes de MAIG 2014. 
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2014-0277 5/5/14 714/2014 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori de 8 de maig de 2014  

2014-0278 5/5/14 663/2014 Convocatòria de sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 8 de maig de 2014  

2014-0279 5/5/14 674/2014 Convocatòria de la Junta de Portaveus pel 
dia 8 de maig de 2014  

2014-0280 5/5/14 568/2014 Compareixença i oposició en recurs 
d’apel·lació amb sol·licitud d'assistència 
(recurs contenciós administratiu 320/2012 
JCA 1)  

2014-0281 5/5/14 205/2014 Llista provisional d’admesos i exclosos, 
composició del tribunal i dates de les proves 
del procés pel nomenament interí d’un/a 
insertor/a laboral fins a la cobertura definitiva 
de la plaça  

2014-0282 6/5/14 6625.07.002/12 Reconeixement d’obligació i l’ordenació de 
pagament de la factura pel contracte menor 
de les obres derivades d’ordre d’execució de 
parcel•la ubicada al carrer Ramon i Cajal, 74  

2014-0283 7/5/14 718/2014 Autorització d’ús d’aula de l’escola de música 
a l'Agrupació Coral 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries 
de 17 de març,  7 i 23 d’abril de 2014.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
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_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 

4. Informació de les regidories.  
 
 
MOCIONS I PROPOSTES 
 

5. Proposta de tots els grups municipals d’adhesió a la commemoració del 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya. 

 
El 18 de desembre de 1913 s'aprova el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l'antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes 
per tal de redactar l'estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d'estatut de la mancomunitat i el 
6 d'abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les 
quatre diputacions i va ser escollit com a President de I'Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que 
s'erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents - des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania, al temps que es posaren 
les primeres pedres d'institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès 
la seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posa les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d'altres, l'lnstitut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l'Escola Superior de Belles Arts, l'Escola Industrial o l'Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és 
per això que la Diputació impulsa la commemoració d'aquesta data tan important, i vol 
traslladar a la societat l'evidencia de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
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treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que 
es feien, com si s'haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, 
Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
 "No hem  fet la  Mancomunitat  per  a tenir una Diputació  més gran,  ni per  a donar  a 
l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària: una província. 
Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme 
del seu ideal, tots volem per a  Catalunya un cos d'Estat, tots sentim que la voluntat 
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d'Estat". 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple l'adopció deis següents 
 
ACORDS :  
 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s'escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
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  

 
 

6. Moció que presenten tots els grups municipals en suport a la candidatura 
per a la declaració de Patrimoni Mundial de la Unesco de la portalada del 
monestir de Santa Maria de Ripoll  
 

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants 
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest 
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personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li 
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una 
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del 
segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es 
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal 
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el 
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer 
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el 
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i 
com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que 
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre 
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de 
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
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SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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  

 
 
 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 

7. Correcció errors acord aprovació plantilla personal Ajuntament 2014. 
 
Primer.- Per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de gener de 
2014 es va aprovar inicialment el pressupost municipal i de la plantilla de l’any 2014, 
realitzant-se la corresponent exposició pública. 
 
Segon.- Detectat error pel que fa a la vacant de la plaça de nova creació dins de 
l’Escala d’Administració General, Secretari/a Alcaldia, la qual es troba vacant 
actualment, fet que no s’ha reflectit a la corresponent plantilla. 
 
Tercer.- D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, segons el qual “les administracions públiques poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Esmenar l’acord adoptat pel Ple de data 28 de gener de 2014 d’aprovació del 
pressupost i la plantilla del personal corresponent a l’any 2014, en la seva part 
d’aprovació de la plantilla, en el sentit següent: 
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Grup / 
Subgrup 

Nombre 
Total 

Places 
Vacants 

   FUNCIONARIS       
   Escala d'administració 

general         
     Secretari/a Alcaldia C1 1   
    

 
   Ha de dir: 
 

  

 

Grup / 
Subgrup 

Nombre 
Total 

Places 
Vacants 

   FUNCIONARIS       
   Escala d'administració 

general         
     Secretari/a Alcaldia C1 1  1 
    

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
municipal i traslladar còpia de l’acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als representants sindicals del personal funcionari. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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8. Modificació de la plantilla número 1/2014 relatiu a la creació de dues 

places d’administratius/ves i modificació de les característiques de la 
plaça i del lloc de treball de tècnic/a esports-educació. 

 
Primer.- En data 28 de gener de 2014, el Ple en sessió extraordinària, va aprovar el 
pressupost i la plantilla per l’any 2014. 
 
Segon.- Actualment existeixen diverses places d’auxiliars administratives, tant en 
règim funcionarial com laboral, essent voluntat d’aquesta Corporació que es realitzin 
els tràmits oportuns per tal que mitjançant promoció interna puguin ocupar places 
d’administratives, per la qual cosa, es fa necessària la modificació de la plantilla de 
personal funcionari per crear dues places d’administratius/ves i la posterior 
amortització, en cas de superació del procés selectiu, de les places d’auxiliar 
administrativa corresponents. 
 
Tercer.- En data 26 de febrer de 2014, el Ple en sessió extraordinària, va aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball 1/2014, en la qual hi constava un nou lloc 
de treball de Tècnic mig d’esports-educació dins de l’escala d’administració especial. 
Es considera adient modificar l’escala on pertany l’esmentat lloc de treball, al 
considerar-se més adient incloure’l a l’escala d’administració general per necessitats 
d’organització interna de la Corporació. 
 
Quart.- Donat que en el pressupost per l’any 2014 estava prevista la despesa 
corresponent a la promoció interina de dues places d’auxiliars administratives a 
administratives, ja que a l’annex de personal que consta a l’expedient de l’aprovació 
del pressupost (expedient 136/2014) es va dotar econòmicament un total de 
1.343.036,86 euros per el personal funcionari i que els imports econòmics dotats per 
les partides del personal funcionari que es van incloure en el Capítol 1 del pressupost 
municipal van ser de 1.458.948,50 euros. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’article 27 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, permet modificar la plantilla amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost per respondre a l’establiment de nous serveis, 
per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a 
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 
 
Sisè.- L’article 28.2 del mateix Reglament estableix que es realitzarà la publicació 
només de la part que es modificació de la plantilla, sense necessitat de publicació de 
la totalitat de la plantilla. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la plantilla del personal funcionari, a resultes del procés selectiu que 
es vol iniciar mitjançant promoció interna de dues places d’auxiliar administratives, 
d’acord amb el següent detall: 
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 Grup/subgrup 

Nombre 
total 

places Vacants 

Administratiu/ves C1 11  2 

 
Els llocs de treball d’auxiliar administratives, en el cas de superar el procés selectiu, 
s’amortitzaran de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Modificar la plantilla del personal funcionari, a resultes de la modificació de les 
característiques de la plaça de tècnic mig d’esports-educació inclòs a l’escala 
d’administració especial, passant a anomenar-se tècnic mig de gestió adscrivint-lo a 
l’escala d’administració general. 
 
Tercer.- Modificar la relació de llocs de treball, del lloc de treball de tècnic mig 
d’esports i educació, passant a anomenar-se tècnic mig d’esports, el qual se li adscriu 
la plaça citada a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública la modificació de la plantilla aprovada inicialment 
previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes 
municipal durant un termini de 15 dies a partir de la darrera d’aquestes publicacions. 
 
Cinquè.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 
Sisè.- Per al cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva: 
 

- Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 

tauler d’edictes municipals. 

- Trametre còpies certificades de la relació de llocs de treball a l’Administració de 

l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat, en tel termini de trenta dies des de la seva aprovació. 

 
Setè.- 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 

impugnada separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
Vuitè.- Declarar que, si l’aprovació inicial esdevé definitiva: 
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- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 

administrativa i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu 

davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya en el termini de dos mesos. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

9. Ratificació de la proposta de modificació d’estatuts aprovada per 
l’assemblea general del Consorci local Localret 

 
Primer. El Consorci local Localret va fer tramesa en data 5 de desembre de 2013 
(registre d’entrada E/000145-2013 EACAT) de la comunicació relativa a l’aprovació 
inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Localret en sessió celebrada per la 
seva assemblea general el 23 de novembre de 2013 en els termes següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
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de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Segon. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part d’aquesta entitat com a ens 
consorciat. 
 
Tercer. La proposta de modificació dels Estatuts, segons la informació facilitada pel 
Consorci, es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: 
les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Quart. Les modificacions dels estatuts proposades s’ajusten al que disposa el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Cinquè. L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
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govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Sisè. L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Setè. L’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha 
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar la ratificació de la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci 
local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 
de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

- 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. 

 
 
 
 
 
Annex 

 

 
ESQUEMA GENERAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIO DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI LOCALRET  
 
1.- Entitats que integren el Consorci.  
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Des del moment de la fundació el Consorci Localret es configura com a un instrument 
de cooperació local per a la defensa dels interessos municipals en l’àmbit de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica.  
 
Per raons diverses, entre les que cal destacar les exigències legals derivades de la 
denominada llei del cable o del segon operador (Llei 42/1995, de 22 de desembre de 
les Telecomunicacions per Cable), els estatuts del Consorci estableixen que aquest 
només estarà integrat per municipis i que es comptarà amb la participació de l’FMC i 
de l’ACM, que no s’integren com a membres formals del Consorci.  
 
Donada l’activa participació de les diputacions catalanes i dels consell comarcals en 
l’estratègia pública de la cooperació municipal en els àmbits propis del Consorci 
Localret, l’Assemblea General del Consorci de l’any 2004, va aprovar una modificació 
dels estatuts del Consorci, en virtut de la qual ja s’estableix un mecanisme de 
participació preferent de les diputacions i els consell comarcals en els òrgans de 
govern del Consorci, reconeixent-los una situació jurídica particular com a “entitats 
vinculades” que, sense integrar-se com a membres de ple dret del Consorci, 
gaudeixen d’un conjunt de drets i obligacions que els permet, entre d’altres qüestions, 
participar en els òrgans de govern del Consorci.  
 
Però aquesta situació intermitja ha quedat superada per les necessitats actuals que 
postulen, de forma clara, a favor de que les entitats locals de caràcter territorial es 
puguin integrar en el Consorci Localret com a membres de ple dret.  
 

la configuració de consorcis integrats per municipis.  

comunicacions electròniques i les noves tecnologies, han de participar les entitats 
locals de caràcter territorial la finalitat de les quals és, de forma principal, la cooperació 
i assistència als municipis.  

terme sense comptar amb les entitats de cooperació i assistència.  
 

representació del món local s’articula a través del Consorci Localret, a diputacions i 
consells comarcals, presenta dificultats legals no menors en el cas de que dites 
entitats no formin part de Localret.  
 

prestació de serveis per part del mateix Consorci Localret, a les diputacions i consells 
comarcals si no formen part del mateix.  
 
En aquest sentit, es proposa una modificació estatutària que possibiliti la integració en 
el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter territorial. Així, el 
Consorci podria quedar integrat per:  
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Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.  
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, segons el règim actual.  
 
De totes maneres cal tenir present que, amb la proposta de modificació estatutària, 
Localret seguirà sent un consorci local, integrat pels municipis que ja en formen part i 
aquells que en el futur vulguin integrar-se, i que es possibilita que, en el seu moment i 
si així es decideix, també en puguin formar part les altres entitats local territorials.  
 
2.- Actualització de l’objecte i finalitats del Consorci.  
 
Sense modificar en absolut la finalitat i l’àmbit material d’actuació de Localret, que 
continuarà ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves 
tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per 
actualitzar els objectius i les finalitats del Consorci, incorporant als estatuts moltes de 
les tasques que s’estan desenvolupant i no tenen el precís reflex en uns estatuts que 
van ser redactats l’any 1998.  
 
3.- Òrgans de govern  
 
La possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el termes que 
s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició del òrgans de govern del 
Consorci, per tal que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en 
els òrgans de govern.  
 
-President: Serà escollit per l’Assemblea General, entre els Alcaldes dels municipis 
que formen part del consorci.  
 
-Vicepresidents: Es proposen quatre (4) vicepresidents (actualment són tres), 
designats pel President, amb la següent distribució:  
 
- Tres entre càrrecs electes dels municipis i que hauran de correspondre a un per 
cadascuna de les tres demarcacions territorials en que s’organitza la representació 
dels municipis.  
- Un entre càrrecs electes de les altres entitats locals territorials que formin part de 
Localret.  
 
-Consell d’Administració: El Consell d’Administració del Consorci estarà format per 
un mínim de 16 membres i un màxim de 38 membres, d’acord amb la següent 
composició:  
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- El President del Consorci  
 
- Els quatre Vicepresidents  
 
- Un mínim de 12 i fins un màxim de 24 electes municipals elegits per l'Assemblea 
general, respectant sempre una igual representació de cadascuna de les 
demarcacions territorials:  
 

-est, un o 
dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea.  

Demarcació Oest, un o dos per 
cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea.  

-Besòs.  
 
- Un mínim d’1 i un màxim de 9 electes locals, elegits per l’Assemblea General, entre 
els representants de les altres entitats locals territorials que formin part del Consorci, 
amb el següent criteri:  
 

en el consorci.  
 

n representació dels consell comarcals que s’hagin integrat en el 
Consorci. S’assignarà un representant per cada tram de 10 consells comarcals amb un 
representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de 10 de 
Consells.  
 

 l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però 
sense vot, el director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana 
de Municipis i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
-Assemblea General  
 
Plenari:  
 
- El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per:  
 

 
del consorci.  

 

del consorci.  
 
- Els representants dels municipis i de les altres entitats locals en els òrgans de govern 
del Consorci hauran de ser necessàriament membres electes de les respectives 
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corporacions i seran nomenats i substituïts lliurement per les respectives entitats. Llur 
mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi encomanat 
l'esmentada representació.  
 
- Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos 
expressats per trams de població i per demarcació i, d'acord amb el que segueix:  
 

l’Assemblea general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada 
demarcació tindrà un quart dels vots del Plenari de l'Assemblea general.  
 

  
 
1.- Demarcació Nord-est.  
2.- Demarcació Oest.  
3.- Demarcació Barcelona Besos.  
 
Els municipis que integren cada demarcació i en seu àmbit territorial són el definits a 
l’acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 1996 i 
que varen constituir l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons 
ordres del Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de 
data 26 de febrer de 1997), i constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació 
dels municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de la 
voluntat dels òrgans de govern del Consorci.  
 
4.- Demarcació no territorial d’altres entitats locals.  
 

-est i Oest votaran 
dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació 
següent:  
 
- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.  
 
- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.  
 
- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el 
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la 
demarcació.  
 
- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.  
 
- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren en el 
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tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants.  
 

-Besòs votaran dins la seva demarcació 
en funció de la següent relació:  
 
- Barcelona:75%  
- La resta de municipis: 25%  
 

en funció de la seguen relació:  
 
- Diputacions catalanes: 45%  
- Consells Comarcals: 45%  
- Àrea Metropolitana de Barcelona:10%  
 
Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de les 
Diputacions i dels Consells Comarcals.  
 
Comissió Delegada  
 
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents:  
 
a) El President del Consorci.  
b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Nord-
est segons la següent representació:  
 
- 1 El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.  
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.  
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.  
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.  
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.  
c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació 
Barcelona-Besòs, segons la següent representació:  
 
- 1 El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.  
- 8 representants del municipi de Barcelona.  
- 3 representants d'altres municipis.  
 
d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Oest 
segons la següent representació:  
 
- 1 El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.  
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.  
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.  
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.  
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.  
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e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no territorial 
d’altres entitats locals, segons la següent representació:  
 
- 1 El Vicepresident corresponent a aquest col·legi.  
- 1 representant per cada Diputació Provincial.  
- 1 representant per cada tram de 10 consells comarcals amb un màxim de 4. 
S’assignarà 1 representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram 
de 10 de consells comarcals.  
- 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
f) Els membres del Consell d’Administració  
 
-Comissió executiva  
 
La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre Vicepresidents del 
Consorci amb l’assistència del Director general.  
 
 
4.- Correccions i adequacions legals.  
 
S’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i 
adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
 
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 

 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI  
 

10. Acceptació de l'encomanda de gestió per part del Consorci Urbanístic 
l'Agulla a l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
Primer.- En data 25 de març de 2014 s’ha portat a terme la Junta General del Consorci 
Urbanístic de l’Agulla, entre d’altres, es va aprovar l’encomana de gestió a favor dels 
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Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci Urbanístic l’Agulla. 
 
Segon.- Es fa necessària l’aprovació per cadascun dels Ajuntaments membres del 
Consorci Urbanístic de l’Agulla, per la posterior signatura del corresponent conveni de 
encomana de gestió.  
 
Tercer.- la formulació d’aquesta proposta per part del Secretari té la funció de complir 
amb exigència d’informe preceptiu, exigida a l’article 54.1 a) del RDL 781/86, 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 h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, atès que l’acord requereix la majoria absoluta del nombre 
legal de regidors municipals. Informe s’ha d’entendre emès en el sentit que l’acord 
s’ajusta a dret en tots els seus membres. 
 
ACORD: 
 
Primer.- Acceptar l’encomana de gestió proposada per la Junta General del Consorci 
Urbanístic de l’Agulla en sessió celebrada el dia 25 de març de 2014, i que figura com 
annex 1, amb apreciació que cadascuna de les manifestacions concretes en què 
consisteix aquest encàrrec serà acceptada o rebutjada, motivada per Decret de 
l’Alcalde, a raó de la naturalesa de la comanda de gestió i en exercici de les 
competències municipals. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni de encomana de gestió a favor dels 
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per l’assoliment dels objectius del 
Consorci urbanístic de l’Agulla,  a efectes de formalitzar aquesta encomana de gestió 
(Annex 2) 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 

titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 
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Annex 1 
 
PROPOSTA D’ENCOMANA DE GESTIÓ A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE 
MANRESA I DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS ADMINISTRATIVES, JURÍDIQUES I TÈCNIQUES NECESSÀRIES 
PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
L’AGULLA 
 
 
Antecedents 
 
 

1. El 30 de maig de 2008  es va constituir el Consorci Urbanístic L’Agulla, integrat pels 
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per al desenvolupament, gestió i 
execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal de Manresa sobre els 
àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no programat i Sòl No Urbanitzable 
del Pla General de Manresa i del Sòl No Urbanitzable de Sant Fruitós de Bages 
 
2. De conformitat amb l’article 11 dels estatuts del Consorci, les seves finalitats són:  
a) Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós 
de Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter urbanístic aprovat pel 
Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Manresa en sessió de data 20 de febrer de 
2006 i de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió del mateix dia.  
b) Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament de 
desenvolupament i de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial 
d’actuació, així com les seves modificacions, obtenint amb caràcter previ informe dels 
Ajuntaments afectats, i de qualsevol instrument adjacent ja sigui urbanístic o tributari 
per l'assoliment de les esmentades finalitats.  
c) Obtenir i gestionar els espais públics en l'àmbit territorial del Consorci.  
d) Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions 
realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l'ampliació, manteniment 
i millora dels espais públics.  
e) Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 
d'actuació.  
f) En no ser objecte de delegació en el Consorci l'atorgament de llicències, d'edificació, 
usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, faran tramesa al 
Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i autoritzacions atorgades.  
g) Quantes actuacions prèvies, conseqüents o complementaris de les anteriors siguin 
necessàries pel compliment de la seva finalitat  

3. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que siguin els Ajuntaments de 
Manresa i de Sant Fruitós de Bages qui portin a terme totes aquelles actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci, com ara la gestió administrativa dels expedients de contractació i 
l’elaboració de quants instruments de planejament de desenvolupament i de gestió 
urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic pugui ser encarregada a altres 
òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons 
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 

 
Aquest mateix article preveu que quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i 
entitats d’administracions diferents, s’ha de formalitzar per mitjà de la signatura del 
conveni corresponent entre elles. 
 

2. Així mateix, l’article 12.i) dels Estatuts del Consorci, estableix que, en general, les 
finalitats previstes les podrà portar a terme el propi Consorci, ja sigui directament o bé 
mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local 

 
Per tot això, com a president, proposo a la Junta General del Consorci  l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Encomanar als Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, el 
desenvolupament d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per 
a l’assoliment dels objectius del Consorci Urbanístic L’Agulla. Aquest encàrrec de 
gestió comprendrà, entre d’altres, les actuacions següents:   
 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació. 
 

 La redacció i elaboració de quants instruments de planejament de desenvolupament i 
de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com 
de projectes i estudis tècnics,  urbanístics d’obres i de tota classe.  
 

 La redacció de plecs de prescripcions tècniques, emissió d’informes tècnics de tota 
classe, inclosos els urbanístics i tècnics dins els procediments de contractació 
administrativa privada. 
 

 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, atès que de conformitat amb l’article 24 dels estatuts del Consorci,  
 

 aquestes tasques seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les portin a 
terme als Ajuntaments de Manresa i  Sant Fruitós de Bages. 
 

 Confecció de nòmines, gestió de contractes laborals i relacions amb la Seguretat 
Social i amb Hisenda, relatives al personal del Consorci. 
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 Qualsevol altra tasca administrativa,  jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Segon.  Aprovar la minuta de conveni d’encomana de gestió a favor dels Ajuntaments 
de Manresa i Sant Fruitós de Bages per al desenvolupament d’actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci Urbanístic L’Agulla. 
 
Tercer.  Facultar el president del Consorci  per a la signatura del conveni d’encomana 
de gestió i de tota aquella documentació necessària per portar a terme aquest acord. 
 
Annex 2 
 
CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE 
MANRESA I DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS ADMINISTRATIVES, JURÍDIQUES I TÈCNIQUES NECESSÀRIES 
PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
L’AGULLA. 
 
Manresa,  
 
REUNITS,  
 
D’una part, l’Il·lm. senyor Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de 
Manresa, amb domicili a la Plaça Major, 1, de Manresa. 
 
De l’altra, el senyor Isidre Malagarriga Sala, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, amb domicili a la  Ctra. de Vic, núm. 35, de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
I de l’altra, l’Il·lm. senyor Joan Carles Batanés Subirana, president del Consorci 
Urbanístic L’Agulla, amb domicili a la  Ctra. de Vic, núm. 35, de Sant Fruitós de Bages 
 
Intervenen el senyor José Luis González Leal, secretari de l’Ajuntament de Manresa i 
el senyor Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i del Consorci Urbanístic L’Agulla, en la seva qualitat de fedataris públics, 
segons preveu l’article 2.h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa, a l’empara del que 
disposa l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament facultat per a 
la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en 
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sessió del dia ,.............., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres del Ple de la Corporació . 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a l’empara 
del que disposa l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i degudament 
facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió del dia ,.............., amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres del Ple de la Corporació . 
 
El tercer, en nom i representació del Consorci Urbanístic L’Agulla, d’acord amb les 
atribucions previstes en l’article 19 dels estatuts del Consorci i en virtut de l’acord  
adoptat pel Ple del Consorci en sessió del dia 25 de març de 2014. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la 
capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni d’encomana 
de gestió i   
 
MANIFESTEN 
 

I. El 30 de maig de 2008  es va constituir el Consorci Urbanístic L’Agulla, integrat pels 
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, per al desenvolupament, gestió i 
execució urbanística dels terrenys situats al terme municipal de Manresa sobre els 
àmbits constituïts pels Sectors de Sòl Urbanitzable no programat i Sòl No Urbanitzable 
del Pla General de Manresa i del Sòl No Urbanitzable de Sant Fruitós de Bages 
 
II. De conformitat amb l’article 11 dels estatuts del Consorci, les seves finalitats són:  

 Desenvolupar el mandat comú efectuat pels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages contingut en el Conveni interadministratiu de caràcter urbanístic aprovat pel Ple 
de la Corporació de l'Ajuntament de Manresa en sessió de data 20 de febrer de 2006 i 
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió del mateix dia.  

 Redactar, elaborar i aprovar quants instruments de planejament de desenvolupament i 
de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com 
les seves modificacions, obtenint amb caràcter previ informe dels Ajuntaments 
afectats, i de qualsevol instrument adjacent ja sigui urbanístic o tributari per 
l'assoliment de les esmentades finalitats.  

 Obtenir i gestionar els espais públics en l'àmbit territorial del Consorci.  
 Administrar els recursos procedents de la fiscalitat que generin les actuacions 

realitzades dins del seu àmbit la qual revertirà íntegrament en l'ampliació, manteniment 
i millora dels espais públics.  

 Garantir en tot moment la coordinació de presa de decisions en el seu àmbit 
d'actuació.  

 En no ser objecte de delegació en el Consorci l'atorgament de llicències, d'edificació, 
usos i activitats, els Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, faran tramesa al 
Consorci amb periodicitat trimestral les llicències i autoritzacions atorgades.  



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

30 
 

 Quantes actuacions prèvies, conseqüents o complementàries de les anteriors siguin 
necessàries pel compliment de la seva finalitat  
 

III. Raons d’eficàcia i economia administrativa aconsellen que siguin els Ajuntaments de 
Manresa i de Sant Fruitós de Bages qui porti a terme totes aquelles actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci, com ara la gestió administrativa dels expedients de contractació i 
l’elaboració de quants instruments de planejament de desenvolupament i de gestió 
urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació. 

 
IV. Mitjançant acord de la Junta General de 25 de març de 2014, el Consorci Urbanístic 

L’Agulla encomana als Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages el 
desenvolupament d’aquestes actuacions administratives,  jurídiques i tècniques. 
 

V.  L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari de data .......... , ha acceptat 
l’encomana de gestió feta pel Consorci Urbanístic L’Agulla.   
 

VI. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, mitjançant acord plenari de data ............, ha 
acceptat l’encomana de gestió feta pel Consorci Urbanístic L’Agulla.  

 
Per tal de formalitzar l’encomana de gestió relativa a les actuacions administratives, 
jurídiques i tècniques,  les entitats atorgants convenen, de mutu acord, els següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Encomana de gestió. 
 
El Consorci Urbanístic L’Agulla  encomana als Ajuntaments de Manresa i de Sant 
Fruitós de Bages, mitjançant la signatura d’aquest conveni, les actuacions 
administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del 
Consorci 
 
Segon.- Actuacions objecte de conveni 
 
Les tasques consistiran en: 
 

 La gestió administrativa dels expedients de contractació. 
 

 La redacció i elaboració de quants instruments de planejament de desenvolupament i 
de gestió urbanística siguin necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com 
de projectes i estudis tècnics, urbanístics d’obres i de tota classe.  
 

 La redacció de plecs de prescripcions tècniques, emissió d’informes tècnics de tota 
classe, inclosos els urbanístics i tècnics dins els procediments de contractació 
administrativa privada. 
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 Les tasques administratives pròpies dels Serveis de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria, atès que de conformitat amb l’article 24 dels estatuts del Consorci, 
aquestes tasques seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les portin a 
terme als Ajuntaments de Manresa i  Sant Fruitós de Bages. 
 

 Confecció de nòmines, gestió de contractes laborals i relacions amb la Seguretat 
Social i amb Hisenda, relatives al personal del Consorci. 
 

 Qualsevol altra tasca administrativa,  jurídica o tècnica anàloga a les anteriors. 
 
Tercer. Abast i límits de l’encomana 
 
Aquesta encomana de gestió implica exclusivament la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis i no suposa cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici. 
 
Quart. Contraprestació de l’encomana de gestió. 
 
Atesa la concurrència d’interessos públics, les parts acorden, amb caràcter exprés, 
que els Ajuntament de Manresa i de Sant Fruitós de Bages no percebran cap mena de 
contraprestació econòmica per a portar a terme les tasques encomanades pel 
Consorci. 
 
Cinquè.- Durada 
 
Aquest conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i la seva durada 
coincidirà amb la durada del Consorci. 
 
No obstant l’establert en el paràgraf anterior, qualsevol de les parts podrà desistir 
d’aquest conveni, comunicant-ho prèviament a l’altra part amb una antelació mínima 
de 3 mesos 
 
Sisè.- Causes d’extinció.  
 
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes: 
 

- Per mutu acord de les parts 
- Per finalització del termini pactat 
- Causes de força major 
- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni 
- Per incompliment manifest d’una de les parts signants 
- Per rescissió unilateral voluntària  
- Per qualsevol de les causes establertes a la llei 
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Setè.- Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per triplicat 
exemplar  i a un sol efecte, en el lloc i data abans esmentats. 
 
 
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 

 
 

11. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació  entre els termes 
municipals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages. 

 
Primer. 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, en el marc de 
l’el.laboració del Mapa municipal i Comarcal de Catalunya impulsat per la Generalitat, i 
a tal fi , en dita sessió es va designar els membres de la Comissió de delimitació. 
 
Segon . Atès que en data 13 de febrer de 2014 es varen reunir les Comissions de 
delimitació dels  ajuntaments de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, el representant 
de la Direcció General de l’Administració Local i el representant de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, i es va a formalitzar l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, subscrita pels assistents. 
 
Ates que a l’acta es fa constar : “Les comissions dels dos ajuntaments manifesten la 
seva voluntat d’iniciar l’expedient d'alteració de la línia de terme entre el municipis de 
Santpedor i Sant Fruitós  de Bages per adaptar-la a la realitat geogràfica i urbanística 
del moment .” 
 
Segon. Vist el contingut de l’informe obrant  a l’expedient sobre el procediment per 
l’aprovació i alteració dels termes municipals.  
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Tercer. Vist el contingut de l’article 47.2.c) de la LBRL( en la redacció introduïda per la 
Llei 57/2003 ); articles  114.2.c) 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; article 31.3 
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, on s’estableix el termini i el quòrum per aprovar 
les actes de delimitació.  
 
Per tot això, a proposta de l’alcaldia i previ dictamen de la  Comissió Informativa de 
Promoció del Territori, es sotmet al ple l’acord d’aprovació de l’acta de les operacions 
de delimitació dels termes municipals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, que 
haurà de ser adoptat per majoria absoluta del nombre legal  dels seus membres, per la 
qual cosa   
 
S’ACORDA :  
 
Primer.-  Aprovar l’ acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Santpedor i de Sant Fruitós, la qual es va formalitzar en data 13 de febrer de 2014. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Santpedor, a l’ Oficina del Mapa 
municipal del Departament de Governació i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Cinquè.- Declarar que :  
 
- Que 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, 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. 

 

 
ANNEX 1. ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE SANT FRUITÓS DE BAGES I DE SANTPEDOR  
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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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 5 CIU 

 
 

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU àmbit PP Can 
Figueras. 

 
Primer. Atès que l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2014, va aprovar 
inicialment la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del Pla Parcial Can Figueras. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al 
diari Regió-7 de data 24 de gener de 2014,  al BOP de data 31 de gener de 2014, 
tauler d’anuncis i web municipals a fi que els particulars i corporacions formulessin 
suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes així com sol·licitud 
d’informes als organisme afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’ha formulat una única al·legacions per 
part de Concepció Altimiras Plans. Consta a l’entrada 882 del registre municipal 
inscrita amb data del dia 4 de març de 2014. Va ser presentada per correu certificat 
administratiu el 28 anterior. 
 
Quart. Vist l’informe 12/2014, del Secretari, la Interventor i l’Arquitecte municipals 
sobre l’aprovació provisional. 
 
Cinquè. Procedeix que s’incorpori a l’expedient abans de l’aprovació provisional el 
certificat previst a l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme sobre la finca o 
finques de la  al·legant. 
 
El  Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informació de Promoció del 
Territori,  
 
ACORDA :  
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Primer. Desestimar l’al·legació formulada durant la informació pública en base a 
l’informe emès pel Secretari, la Interventora i l’Arquitecte municipals de data 29 d’abril 
de 2014, que s’uneix com annex a aquest acte i motivació seva. 
 
Segon. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del Pla 
parcial Can Figueras. 
 
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
 
Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 
 

13. Aprovació provisional de la Modificació puntual dels sistemes d’espais 
lliures i d’equipaments del PGOM a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 

 
Primer. El Ple municipal en sessió de data 11 de desembre de 2013, va aprovar 
inicialment la modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del 
PGOM a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al 
diari Regió-7 de data 31 de desembre de 2013, al BOP de data 13 de gener de 2014, 
tauler d’anuncis i web municipals, a fi que els particulars, associacions i corporacions 
formulessin suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes així 
com sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat les següents al·legacions: 
 

1. Rosalia Jiménez López, en  nom i representació en qualitat de Presidenta  de 

l’AMPA CEIP FLAMA 2002 (RE 626 de 13.02.14). 

2. Jordi Bosch Espinet i Francesca Serramalera Sánchez (RE 632 de 13.02.14). 

3. José Manuel Molina Sánchez, en nom i representació de l’entitat ASSOCIACIÓ 

DE VEÏNS I VEÏNES DE TORRUELLA DE BAIX (RE 637 de 13.02.14). 

4. Mercè Casals Martínez,  portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ( RE 643 de 13.02.14). 

5. Vicenç Llorens Concustell, en qualitat de president, en nom i representació de 

l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE PINEDA DE BAGES (RE 644 

de 13.02.14) 
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6. Eduard Debant  Garcia, en nom i representació de la mercantil HOSTAL 

PINEDA DE BAGES SA (RE  670 de 17.02.14. Presentada per correu certificat 

administratiu en data 13 de febrer de 2014). 

Quart. Atesos els informes del secretari, interventora i arquitecte municipals de data 5 
de maig de 2014. 
 
Cinquè. El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de 
Promoció del Territori,  
 
ACORDA :  
 
Primer.- Desestimar totes les al·legacions formulades per motius de legalitat, en base 
als informes del secretari, interventora i arquitecte municipals, que consten en 
l’expedient i que s’incorporen com a motivació seva, sens perjudici que per motius 
d’oportunitat i dins de la discrecionalitat atribuïda al planificador urbanístic, s’acull la 
introducció de les modificacions següents: 
 

U. Es recullen les prescripcions de l’informe de l’Oficina territorial d’avaluació 
ambiental a l’àmbit de Torroella. 

 
Dos. Al pla de millora urbana (PMU) de l’Hostal de Pineda, es limita l’ús 
recreatiu a bars i restaurants i la seva intensitat serà minoritària en relació als 
usos admesos. 

 
Tres. Al pla de millora urbana (PMU), s’adopten les condicions de l’entorn. El 
nombre de plantes serà com a màxim de PB+2 al front de la carretera de 
Manresa a Santpedor (BV-4501) i al carrer Parador. La resta es manté amb 
PB+1. 

 
 Quatre. Es clarifica l’apartat 4.1. Despeses de l’actuació, en relació als costos 
d’urbanització previstos a Torroella de Baix. 

 
Segon. Aprovar provisionalment la Modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments del PGOM a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 
 
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva 
aprovació definitiva. 
 
Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
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ANNEX 1.  INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL sobre el tràmit d’informació 
pública i l’aprovació provisional de la modificació puntual dels sistemes d’espais 
lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i Torroella de Baix.  

 
 
Procediment: 6112,07,001/13 
Arquitecta redactora: Clara Roig Cortès. 
 
ANTECEDENTS RELACIONATS 
 
Aprovació pel ple i l’informació pública de l’avanç de modificació puntual dels sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments d’espais lliures i d’equipaments del PGOU de Pineda 
de Bages i Torroella de Baix.  
 
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓ INICIALMENT APROVADA 
 
En data 11 de desembre de 2013, el Ple de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va 
aprovar inicialment la modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix.  
 
A l’expedient consta l’acord de notificació a interessats i propietaris afectats, 
l’audiència d’un mes a tots els ajuntaments limítrofs, còpia de la publicació al BOPB de 
data 13 de gener de 2014, indicant el període d’informació pública pel termini d’un 
mes. L’edicte es va exposar al tauler municipal de la casa de la Vila i es va publicar a 
la premsa local (diari regió 7 del dia 31 de desembre 2013) i, el document complert, a 
la pàgina web municipal (www.santfruitos.cat).    
 
L’acord preveu, simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informes 
segons el model del Servei territorial de la Catalunya central (STCC) i a les 
companyies de subministrament dels serveis urbans.    
 
Pel que fa als informes a administracions amb competències concurrents, s’ha rebut 
resposta del Consell Català de l’Esport i del Servei territorial de la Catalunya central en 
relació als informes d’aeroports i d’avaluació ambiental. 
      
Pel que fa als informes de les companyies de subministraments de serveis urbans s’ha 
rebut resposta d’Aigües de Manresa (AMSA) i d’Endesa.    
 
Durant el període d’informació pública s’han presentat sis al·legacions, formulades per: 
Rosalia Jimenez López, Jordi Bosch Espinet i Francesc Serramalera Sanchez, Jose 
Manuel Molina Sánchez,  Mercè Casals martínez, Vicenç Llorens Concustell i Eduard 
Debant Garcia. 
 
INFORMES D’ADMINISTRACIONS AMB COMPETÈNCIES CONCURRENTS   
 

http://www.santfruitos.cat/
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El servei territorials de la Catalunya central (STCC) del departament de Territori i 
Sostenibilitat han comunicat que no s’escau emetre informe d’aeroports i ha tramès 
l’informe de l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental (OTAA), el qual indica que 
s’han d’incloure les prescripcions de la resolució de no-subjecció a avaluació ambiental 
a l’àmbit de Torroella de Baix. Les quals, bàsicament, són; que cal protegir i augmentar 
l amassa arbòria, conservar la topografia existent i eliminar la vegetació al·lòctona del 
torrent que llinda amb els  espais lliures públics.    
 
El Consell català de l’esport ha emès informe favorable donat que es mantenen  les 
superfícies de sòls d’àrea esportiva del municipi i no s’alteren les previsions del Mapa 
d’instal·lacions i equipaments del municipi (MIEM).  
 
Durant aquest període d’informació pública, l’Agència catalana de l’aigua (ACA) ha 
emès informe de l’avanç. Aquest informe és favorable en els aspectes avaluats; la 
capacitat d’abastament i sanejament, els riscos d’inundabilitat i les possibles afeccions 
ambientals. La proposta aprovada inicialment no modifica els continguts que l’ACA ha 
informat respecte l’avanç.       
 
A l’expedient consten les sol·licituds i els informes emesos.  
 
INFORMES DE LES COMPANYIES DE SERVEIS URBANS  
 
Les companyies de serveis d’Endesa i d’Aigües de Manresa (AMSA) han emès 
informe de les xarxes existents i necessàries per la proposta, tot indicant els estudis i 
projectes tècnics que es requeriran en el moment del desenvolupament.     
 
A l’expedient consten les sol·licituds i els informes emesos. 
 
AL·LEGACIONS PRESENTADES  
 
El present informe s’estructura com a un únic cós de sis apartats:  
 
1. Rosalia Jiménez López, conté dues al·legacions, de 1.1 a 1.2. 
2. Jordi Bosch Espinet i Francesc Serramalera Sánchez, de 2.1 a  2.3.  
3. Jose Manuel Molina Sánchez, de 3.1 a 3.4. 
4. Mercè Casals Martínez, de 4.1 a 4.6. 
5. Vicenç Llorens i Concustell, de 5.1 a 5.3. 
6. Eduard Debant i Garcia, de 6.1 a 6.13. 
 
que es corresponen amb els escrits d’al·legacions presentats en el període d’exposició 
al públic i que consten a l’expedient.   
 
S’ha procedit a identificar les al·legacions en subapartats i posteriorment s’estableixen  
les relacions existents entre elles i amb les presentades a l’avanç de modificació 
puntual.   
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Donada l’extensió dels escrits, no es reprodueixen de forma integra.  
 
AL·LEGACIÓ 1. Rosalia Jiménez López. 
 
Data i registre d’entrada: 13.02.2014, RE. núm 626. 
 
Continguts de l’al·legació 
 
Es manifesta presidenta en nom i representació de l’associació de mares i pares 
d’alumnes del CEIP Flama 2002 i considera que:   
 
1.1. S’ha de preveure suficient sòl d’equipament polivalent de cessió obligatòria i 
gratuïta per situar un pavelló poliesportiu municipal al servei de l’escola. 
1.2. S’ha d’incloure una fitxa urbanística dels espais de cessió per garantir l’adequat 
emplaçament i configuració, i si s’escau, ampliar els estàndards de cessió fins assolir 
el sòl necessari per un pavelló esportiu.  
 
AL·LEGACIÓ 2. Jordi Bosch Espinet i Francesca Serramalera Sánchez.   
 
Data i registre d’entrada: 13.02.2014, RE núm. 632. 
 
Continguts de l’al·legació 
 
Consideren que: 
 
2.1. S’agreugen la manca d’espai lliures i els problemes de mobilitat de Pineda de 
Bages. 
2.2. L’avaluació econòmica i financera del document és absolutament incomprensible i 
es detecta una errada en la valoració del costos d’urbanització.  
 
2.3. Ni s’especifica a qui pertoca les despeses de Torroella de Baix ni es reflecteix que 
l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques de l’apartat 4.2 és erroni i molt 
elevat. S’ha de procedir a urbanitzar els el espais de Torroella prèviament als de 
l’Hostal de Pineda per mantenir l’equilibri de beneficis i càrregues.  
 
AL·EGACIÓ 3. José Manuel Molina Sanchez. 
 
Data i registre d’entrada: 13.02.2014, RE. núm. 637. 
 
Contingut de l’al·legació. 
 
Es manifesta president en nom i representació de l’associació de veïns i veïnes de 
Torroella de Baix i en l’àmbit de la seva barriada considera que: 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

51 
 

3.1. Es redueix injustificadament la superfície de sòl qualificat d’equipament de 
titularitat pública (clau d’identificació Ep) i no es justifica interès públic prevalent pel 
canvi de sistema d’equipament polivalent a parc urbà ( clau d’identificació P). 
3.2. Es pretén compensar la pèrdua de l’equipament polivalent de titularitat pública de 
Torroella amb equipament polivalent de titularitat privada de Pineda de Bages.  
3.3. Part dels sòls proposats no són aptes per encabir dotacions, instal·lacions i 
equipaments esportius. 
3.4. L’ampliació de l’ús esportiu és una entelèquia per justificar la revalorització de la 
parcel·la de Pineda afavorint  un propietari i menystenint els interessos públics del 
veïns de Torroella de Baix sense contrapartida o benefici efectiu.     
 
AL·LEGACIÓ 4. Mercè Casals Martínez. 
 
Data i registre d’entrada: 13.02.2014, RE. núm. 643. 
 
Es manifesta com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió de 
l’ajuntament i considera que:  
 
4.1. Cal realitzar un estudi jurídic i urbanístic sobre la cessió obligatòria i gratuïta al 
municipi de la finca de l’hostal de Pineda per obtenir-la de forma lliure i gratuïta en 
compliment de l’obligació legal que l’afectava. 
4.2.  No es promou el benefici dels interessos públics del municipi i es beneficia els 
interessos particulars de la finca de Pineda al suprimir a Torroella de Baix part de 
l’equipament polivalent i no ser apte l’ampliació de l’àrea esportiva.        
4.3. Els terrenys municipals de Torroella s’han d’incorporar a tots els efectes de 
participació en l’actuació urbanística.  
4.4. L’índex d’edificabilitat de 0,80 m2 sòl / m2 de st ha d’incloure l’àmbit ampliat de 
Torroella de Baix.     
4.5. Les reserves de sòl exigibles són  de l’apartat 1 i 3 de l’article  100 de TRLUC .    
4.6. La proposta d’ordenació de l’Hostal de Pineda és una transformació urbanística de 
dotació aïllada que modifica l’ús, se li atorga usos més lucratius i s’incrementa 
l’edificabilitat.       
 
AL·LEGACIÓ 5. Vicenç Llorens Concustell. 
 
Data i registre d’entrada: 13.02.2014, RE. núm. 644.       
 
Es manifesta president en nom i representació de l’associació de veïns i veïnes de 
Pineda de Bages i en l’àmbit de la seva barriada considera que: 
 
5.1. L’ús recreatiu, limitat a bar i restaurants, s’han d’integrar com a complementari 
d’un equipament principal. 
5.2. L’ús administratiu no és idoni. 
5.3. L’impacte de la mobilitat generada (inclosos aparcaments) dels usos previstos 
s’haurà d’avaluar. 
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AL·LEGACIÓ 6. Eduard Debant i Garcia. 
      
Data i registre d’entrada: 17.02.2014, RE. núm. 670, amb interoperabilitat de registre 
d’entrada a la Unitat de Conciliació de Manresa del dia 13.02.2014, RE. núm. 504.       
 
Es manifesta actuant en nom i representació de la mercantil Hostal de Pineda Bages, 
S.A. i considera que: 
 
6.1. La operació urbanística és una operació aïllada de dotació en sòl urbà consolidat. 
6.2. Les edificacions haurien de sobrepassar l’alçada de PB+1PP. 
6.3. L’índex d’edificabilitat resulta injustificat i contrari a les necessitats funcionals dels 
equipaments. 
6.4. La cessió de sòls d’espais lliures i equipaments hauria de ser de 5m2 per cada 
100 m2 de sostre i no de 7,5 m2 per cada 100 m2 de sostre per que continua sent un 
sistema i no canvia l’ús global de la finca. 
6.5. La cessió del sistema viari no té cobertura legal per estar situada en sòl en una 
trama consolidada. 
6.6. Els terminis d’execució del planejament no consideren la magnitud de l’actuació.     
6.7. L’expedient és nul per que l’avanç no va considerar alternatives de planejament. 
6.8. La proposta s’ha d’adaptar a les modificacions del TRLUC previstes en la llei 
2/2014 del mes de gener de 2014, de mesures fiscals, financeres i del sector públic. 
6.9. El pla de millora urbana previst és innecessari. 
6.10. La compensació dels sòls d’espais lliures situats a Torroella de Baix és de pitjor 
qualitat i funcionalitat.            
6.11. La regulació del sistema d’equipaments és obsoleta i no es adient per configurar 
volumètricament un equipament sanitari assistencial. 
6.12. S’ha d’endegar la revisió del Pla general. 
6.13. S’ha de retrotreure l’expedient a l’avanç. 
 
 
ESTRUCTURA DE L’INFORME TÈCNIC  
 
Tot seguit es valoren els informes sectorials i les al·legacions que s’han rebut i s’han 
exposat amb anterioritat. 
 
Finalment, es conclou aquest procés de valoració amb l’anàlisi de l’aprovació 
provisional on, entre d’altres, es detallen modificacions del document tècnic proposat 
per aprovació provisional respecte l’inicial.    
 
VALORACIÓ DELS INFORMES SECTORIALS   
 
S’han rebut cinc informes sectorials. Tres són de serveis de la Generalitat i dos de 
companyies de serveis gestió i subministraments urbans. 
 
Els informes del Consell català de l’esport i de l’Agència catalana de l’agua (ACA) 
(emès per l’avanç) són favorables i no afecten a cap contingut de la proposta.  



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

53 
 

 
L’informe ambiental és favorable amb dues conclusions (a i b), relacionades amb l’àrea 
de Torroella, que s’han d’integrar al document. La primera (a) consisteix en conservar 
la majoria de la vegetació arbòria existent, especialment els exemplars més madurs 
d’alzines i , als espais erms, plantar especies pròpies de la zona. La segona conclusió 
(b), consistent en que la  figura de planejament que desenvolupi la modificació 
assumeixi el sanejament del torrent i l’eliminació de la vegetació al·lòctona, no és 
possible. L’àmbit de Torrella és independent de  l’Hostal de Pineda i no hi ha prevista 
cap una figura de planejament. A més a més, és considera que no està motivat que 
s’hagi d’assumir aquesta competència i actuació. No obstant, es proposa que sigui una 
recomanació de coordinació, entre ambdues administracions, per integrar els espais 
lliures amb els del torrent.            
 
Finalment, els dos informes rebuts de les companyies de subministraments de serveis, 
aigües i electricitat es consideren informatius. S’esmenten els requeriments 
d’urbanització més rellevants que caldrà preveure en els àmbits. Les figures i els 
projectes que desenvolupin la modificació avaluaran aquestes indicacions.    
  
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
 
S’estableix la relació entre les al·legacions presentades en aquest període d’informació 
pública i les presentades durant l’avanç.   
 
En els següents apartats es classifiquen les al·legacions i es formulen les 
consideracions per proposar, si s’escau, estimar o desestimar l’encapçalament. 
 
AL·LEGACIÓ 1: 
 
1.1. PREVEURE SUFICIENT SÒL D’EQUIPAMENT POLIVALENT PER SITUAR UN 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL AL SERVEI DE L’ESCOLA (Al·legació 
relacionada amb la 1.2.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 2.1. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Entre d’altres necessitats formulades des del centre educatiu adscrit a Manresa hi ha 
la d’un pavelló esportiu.  
 
Es considera que incrementar la superfície de sòl de cessió obligatòria fins assolir la 
superfície necessària per algun tipus de pavelló homologat pel Consell català de 
l’esport és rellevant i altera substancialment l’objecte de la proposta.  
 
Es proposa que, si no es modifica el model d’ordenació i gestió de la proposta, es 
desestimi preveure el sòl d’equipament públic necessari per situar un pavelló 
poliesportiu municipal.  
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1.2. INCLOURE A LA NORMATIVA DE LA FITXA URBANÍSTICA QUE ELS ESPAIS 
DE CESSIÓ ESTARAN DEGUDAMENT EMPLAÇATS I CONFIGURATS EN 
RELACIÓ A L’ESCOLA I QUE S’INCREMENTARAN ELS ESTANDARS DE CESSIÓ 
FINS ASSOLIR EL SÒL NECESSARI PER UNA PAVELLÓ ESPORTIU (Al·legació 
relacionada amb la 1.1.) .   
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 2.1. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
La proposta aprovada determina que la transformació urbana de l’Hostal de Pineda es 
fa des d’un pla de millora urbana (PMU). Un dels objectius del PMU és reordenar de 
forma integral l’illa en funció de les circumstàncies que poden concórrer. Entre d’altres: 
la concreció dels usos, la edificabilitat requerida per cadascun d’ells, l’ordenació 
volumètrica, la mobilitat generada o la volumetria edificada i la relació amb els espais 
privats lliures.    
 
Es considera que és el PMU (i no la modificació del planejament general) la figura que  
concretarà l’ordenació dels sòls públics i privats. No obstant, a la fitxa urbanística 
prevista a l’article 9, del punt 3.2 CAPÍTOL II – Normes d’edificació i d’ús s’estableix 
criteris bàsics d’ordenació (Veure pàgina 49 de la proposta). 
 
Es proposa desestimar que calgui incloure normativament la concreció de 
l’emplaçament dels espais de cessió donat que la proposta ja estableix que la ubicació 
de l’espai lliure serà en relació amb l’escola existent i que constituirà una única 
parcel·la.   
 
AL·LEGACIÓ 2: 
 
2.1. NO ES JUSTIFICA EL TRASLLAT DE L’ÀREA ESPORTIVA I S’AGREUJA LA 
MANCA D’ESPAIS LLIURES I ELS PROBLEMES DE MOBILITAT DE PINEDA DE 
BAGES (Al·legació relacionada amb la 3.1 i 5.3.).  
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.3. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Pineda és una urbanització residencial de baixa densitat amb una tipologia residencial 
majoritària d’unifamiliar aïllada.  
 
L’Hostal de Pineda és un sistema d’espais lliures amb la consideració d’àrea esportiva 
que està al servei del conjunt del municipi. En la memòria justificativa del document, 
més enllà de l’equilibri quantitatiu i qualitatiu, s’exposa com els darrers anys el municipi 
participa en decisions relacionades amb la millora del continu d’espais lliures d’oci i de 
lleure que des de Sant Iscle (Pineda de Bages) i per la via de la sèquia s’arriba a 
l’àmbit del consorci del parc de l’Agulla.             
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Respecte la mobilitat, la modificació de planejament no fa exigible l’estudi de 
d’avaluació de la mobilitat generada, i serà preceptiu en el pla de millora urbana (PMU) 
que desenvolupi el polígon.     
 
S’estima que el PMU haurà d’avaluar la mobilitat que es generi per les seves 
disposicions.     
 
Es considera que la proposta justifica de forma quantitativa i qualitativa la conservació 
dels sistemes d’espais lliures i d’àrees esportives del conjunt del municipi i la seva 
correcta relació amb l’entorn immediat (Veure apartat 2 Memòria justificativa). 
 
Es proposa desestimar que s’agreugi la manca d’espais lliures i el problema de la 
mobilitat de  Pineda de Bages.  
 
2.2. L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINACERA DEL DOCUMENT ÉS 
ABSOLUTAMENT INCOMPRENSIBLE I ES DETECTA UNA ERRADA EN LA 
VALORACIÓ EN EL PUNT 4.1, DESPESES DE LES ACTUACIONS I COSTOS 
D’URBANITZACIÓ.  
 
La proposta considera que la urbanització de l’espai lliure de Torroella és de baixa 
intensitat i que no afectarà a la totalitat de la superfície existent. Els costos són 
estimatius.  
 
Es considera que  es pot millorar i clarificar el criteri de referència a Torroella de Baix.   
 
Es proposa desestimar que sigui incomprensible el capítol 4 del document i s’estima 
l’aclariment i l’esmena dels costos aplicats en el punt 4.1 referent als costos 
d’urbanització de l’àmbit dels espasis lliures de Torroella de Baix.   
 
2.3. NI S’ESPECIFICA A QUI PERTOCA LES DESPESES DE TORROELLA DE 
BAIX  NI ES REFLECTEIX QUE L’IMPACTE DE L’ACTUACIÓ SOBRE LES 
FINACES PÚBLIQUES DE L’APARTAT 4.2 ÉS ERONI I/O MOLT ELEVAT.  S’HA 
DE PROCEDIR A URBNITZAR ELS ESPAIS DE TORROLELLA PRÈVIAMENT ALS 
DE L’HOSTAL DE PINEDA PER MANTENIR L’EQUILIBRI DE BENEFICIS I 
CÀRREGUES. 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 3.1. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
No es poden establir relacions de gestió urbanística entre els dos àmbits. L’actuació de 
l’Hostal de Pineda és en règim de sòl urbà i la de Torroella de Baix en règim de sòl no 
urbanitzable. Són dues actuacions autònomes i independents que el document 
especifica en tot el seu contingut escrit (des de la memòria a  la normativa)  i gràfic 
(plànols d’ordenació).     
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Es considera que no es possible establir una relació poligonal dels dos tipus de règim 
de sòl.  
 
Es proposa desestimar que els terrenys municipals de Torroella s’incorporin i participin 
a tots els efectes en l’actuació urbanística de Torroella.  
 
L’inversió de l’ampliació esportiva a Torroella serà discrecional. Altra cosa és el 
manteniment. Una part de l’àrea esportiva ja estava està sent operativa i comportant 
unes despeses de manteniment.  Tal i  com s’esmenta en la proposta, l’increment del 
manteniment que genera l’ampliació no és ni proporcional ni rellevant ni elevat per la 
capacitat econòmica actual de l’ajuntament (Veure apartat 4. Avaluació econòmica i 
financera).  
 
Si a qui pertoqui no considera el contrari i des de la informació disponible, l’impacte 
sobre els finances públiques, en relació a la conservació de l’ampliació del sòl esportiu, 
és baix i fàcilment assumible en el balanç general de manteniment de l’ajuntament.      
    
Es considera que les inversions (urbanització i instal·lacions) estan supeditades a la 
capacitat d’inversió municipal i d’obtenció de recursos. En cap cas aquestes 
instal·lacions i serveis superaran a les assumides en d’altres intervencions municipals. 
  
Es proposa desestimar que, des de la perspectiva urbanística, no es reflecteixi 
l’impacte econòmic de l’actuació i que sigui molt elevat.  
 
AL·LEGACIÓ 3: 
 
3.1. ES REDUEIX INJUSTIFICADAMENT LA SUPERFÍCIE DE SÒL QUALIFICAT 
D’EQUIPAMENT DE TITULARITAT PÚBLICA I NO ES JUSTIFICA INTERÈS 
PÚBLIC PREVALENT PEL CANVI DE SISTEMA D’EQUIPAMENT POLIVALENT A 
PARC URBÀ (Al·legació relacionada amb la 2.1., 3.2. i 3.3.).  
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 4.4. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
La majoria de la superfície de sòl que actualment està qualificat d’equipament 
polivalent (clau d’identificació Ep) al carrer Boixaderas no seria edificable. La realitat 
física, més enllà del límit urbà establert per les edificacions privades, és de forts 
desnivells topogràfics que ambientalment fan inviable l’edificació.    
 
La proposta reconeix la realitat física del lloc i la necessitat de reajustar la delimitació  
del sòl urbà i no urbanitzable. En coherència, es qualifica com a espai lliure (no 
urbanitzable) el sòl que supera el límit urbà establert, majoritàriament,  des del carrer 
Boixaderas.  
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L’equipament polivalent, ordenat  segons les condicions  d’alineació a vial de l’entorn,  
disposa, gaudeix i s’integra amb la totalitat del sistema de sòl públic lliure no 
urbanitzable disponible.  
 
Es considera que la reducció de la superfície de sòl qualificat d’equipament i el canvi a 
sòl d’espai lliure està justificat pel reconeixement de la realitat física, tot i garantint els 
interessos públics. Per una banda, es conserven les possibilitats de fer front a futures 
necessitats i, per altra banda, és innecessària la qualificació d’equipament de la resta 
dels terrenys doncs es conserva una edificabilitat similar i una relació directa amb  
espais, ara qualificats de, lliures públics (Art 167 de la Llei 2/2014, que modifica l’art. 
97.2 del TRLUC).        
 
Es proposa desestimar que maqui justificació de la pèrdua de sòl per a l’equipament 
polivalent i que no es justifiqui l’interès públic prevalent pel canvi de qualificació.   
 
3.2. ES PRETÉN COMPENSAR LA PÈRDUA DE L’EQUIPAMENT POLIVALENT DE 
TITULARITAT PÚBLICA DE TORROELLA AMB EQUIPAMENT DE TITULARITAT 
PRIVADA DE PINEDA DE BAGES (Al·legació relacionada amb la 3.1 i 3.3.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 4.4 resolta en l’informe 
tècnic emès per valorar el resultat de l’informació pública de l’avanç.  
 
La reducció de sòl d’equipament polivalent de Torroella de Baix està justificada en el 
document tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior. En qualsevol cas, 
l’equipament pot tenir una edificabilitat similar a l’actual i plena disponibilitat del sòl que 
ara  es qualifica com a espai lliure. L’equipament podrà gaudir i integrar-se amb la 
totalitat del sistema de sòl públic lliure disponible.    
 
Es considera que queda justificada la pèrdua de sòl urbà qualificat d’equipament per 
reconeixement de la realitat física 
 
Es proposa desestimar que es compensi la pèrdua de l’equipament polivalent de 
titularitat pública de Torroella amb equipament de titularitat privada de l’Hostal de 
Pineda.     
 
3.3. PART DELS SÒLS PROPOSATS NO SÓN APTES PER ENCABIR 
DOTACIONS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS (Al·legació 
relacionada amb la 3.1. i 3.2.).  
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.3 resolta en l’informe 
tècnic emès per valorar el resultat de l’informació pública de l’avanç.  
 
L’àrea esportiva proposada és, majoritàriament, una gran esplanada. No es qualifica 
d’àrea esportiva sòls amb riscos naturals, forts pendents o grans masses arbòries.  
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En qualsevol cas, el planejament general determina que les instal·lacions de les àrees 
esportives no poden ocupar la integritat de la superfície zonificada i que han de 
reservar una part dels sòls per a la mobilitat, l’enjardinament i el lleure.   
 
L’informe emès per l’Oficina territorial d’avaluació ambiental indica les mesures 
necessàries per la preservació de la vegetació madura existent i la seva ampliació.  
 
L’informe emès pel Consell català de l’esport és favorable 
 
Es considera que l’ampliació de l’àrea esportiva existent  compleix la funció de millorar 
l’ordenació d’instal·lacions esportives, facilitar l’accessibilitat i alhora preservar i 
millorar la vegetació existent en els espais no ocupats de l’àrea.         
 
3.4. L’AMPLIACIÓ DE L’ÚS ESPORTIU ÉS UNA ENTELEQUIA PER JUSTIFICAR 
LA REVALORITZACIÓ DE LA FINCA DE PINEDA AFAVORINT UN PROPIETARI I 
MENYSTENINT ELS INTERESSOS PÚBLICS DELS VEÏNS DE TORROELLA DE 
BAIX SENSE CONTRAPARTIDA O BENEFICI EFECTIU (Al·legació relacionada 
amb la 3.3. i 4.2.. 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.3. i 4.3. de l’informe tècnic 
de valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
L’interès públic de l’ampliació de l’àrea esportiva de  Torruella de Baix està justificat en 
el conjunt del document, específicament, a la memòria justificativa (Veure apartat 2 de 
la proposta) i en el cós d’aquest informe.    
 
Es considera que l’ordenació de l’ús esportiu és convenient per Torroella de Baix i 
garanteix l’interès públic del conjunt del municipi. 
 
Es proposa desestimar que, des de l’ordenació urbanística, l’ampliació de l’ús esportiu 
sigui una entelèquia per afavorir un propietari i es menystinguin els interessos públics 
dels veïns de Torroella de Baix sense contrapartida o benefici efectiu.  
 
AL·LEGACIÓ 4: 
 
4.1. CAL REALITZAR UN ESTUDI JURÍDIC I URBANÍSTIC SOBRE LA CESSIÓ 
OBLIGATÒRIA I GRATUITA AL MUNICIPI DE LA FINCA DE L’HOSTAL DE 
PINEDA PER ACONSEGUIR OBTENIR DE FORMA LLIURE I GRATUÏTA AQUESTA 
PARCEL·LA EN COMPLIEMENT DE L’OBLIGACIÓ LEGAL  QUE AFECTAVA 
AQUESTS ESPAI. 
 
El document descriu la situació urbanística vigent de la finca de l’Hostal de Pineda 
(Sistema d’espai lliures, àrea esportiva, clau d’identificació A). La manca d’adscripció 
del sistema  a un polígon d’actuació o un sector de millora urbana en sòl urbà no 
consolidat fa que la seva adquisició s’hagi de fer pel sistema d’expropiació. A data 
d’avui, l’ajuntament no ha adquirit el sistema definit per planejament.  
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Es considera que formular un estudi jurídic i urbanístic respecte la cessió lliure i 
gratuïta que s’hauria d’haver obtingut de la finca de l’Hostal de Pineda supera l’abast 
d’aquest d’informe i proposta.     
 
4.2. NO ES PROMOU EL BENEFICI DELS INTERESSOS PÚBLICS DEL MUNICIPI I 
ES BENEFICIA ELS INTERESSOS PARTICULARS DE LA PARCEL·LA DE PINEDA 
AL SUPRIMIR A TORROELLA PART DE L’EQUIPAMENT POLIVALENT (CLAU 
D’IDENTIFICACIÓ Ep) I NO SER APTE L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA ESPORTIVA 
(Al·legació relacionada amb la 3.1, 3.2. i 3.3.)   
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 4.3 i 4.4 de  l’informe tècnic 
de valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
El conjunt del document, específicament a la memòria justificativa, s’exposa 
detalladament l’objecte de la modificació puntual (Veure apartat 2. Memòria 
justificativa).  
 
Tal i com s’ha exposat, l’ordenació de l’equipament polivalent de Torroella de Baix  
manté les possibilitats de prestació de serveis i els espais lliures continuen al mateix 
lloc i a disposició pública.  
 
Tal i com s’ha exposat, les esplanades de l’àrea esportiva són aptes pels usos 
previstos.             
 
Es considera que la proposta justifica l’interès públic i la conveniència de la 
modificació. 
 
Es proposa desestimar que no es promogui el benefici dels interessos públics del 
municipi beneficiant els interessos particulars al suprimir a Torroella de Baix part de 
l’equipament polivalent i que l’ampliació de l’àrea esportiva no sigui apte.  
 
4.3. ELS TERRENYS MUNICIPALS DE TORROELLA S’HAN D’INCORPORAR A 
TOTS ELS EFECTES EN LA PARTICIPACIÓ DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
(Al·legació relacionada amb la 4.4.).  
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 3.1. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
L’actuació de l’Hostal de Pineda és en règim de sòl urbà i la de Torroella de Baix en 
règim de sòl no urbanitzable.     
    
Es considera que no es possible establir una relació poligonal entre els dos règims de 
sòl.  
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Es proposa desestimar que els terrenys municipals de Torroella s’incorporin i participin 
a tots els efectes en l’actuació urbanística de Torroella.  
 
4.4. L’ÍNDEX D’EDIFICABILITAT DE 0,80 m2 SÒL / m2 ST HA D’INCLOURE 
L’ÀMBIT AMPLIAT DE TORROELLA DE BAIX (Al·legació relacionada amb la 4.3.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 3.1. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
L’actuació de l’Hostal de Pineda és en règim de sòl urbà i la de Torroella de Baix en 
règims de sòl no urbanitzable.     
    
Es considera que no es possible establir una relació poligonal entre els dos règims de 
sòl.  
 
Es proposa desestimar que l’edificabilitat del polígon de l’Hostal de Pineda inclogui 
l’àmbit de Torroella de Baix.   
 
4.5. LES RESEVES DE SÒL EXIGIDES SÓN LES DE L’APARTAT 1 i 3 DE 
L’ARTICLE 100 DEL TRLUC (Al·legació relacionada amb la 6.1.).    
 
L’operació és en sòl urbà per la reforma integral i la transformació global dels usos 
previstos en el planejament vigent. Es crea edificabilitat i usos  que alteren les 
previsions vigents.  
 
Tal i com s’ha exposat, aquesta actuació no es considera una  dotació aïllada. En 
qualsevol cas, el TRLUC no preveu per actuacions,  aïllades o de reforma, que s’hagi 
d’aplicar la suma de les reserves previstes als apartats 1 i 3 de l’article 100.   
 
Es considera que és d’aplicació l’apartat 3 de l’article 100 del TRLUC.  
 
Es proposa desestimar que les cessions siguin la suma de les previstes a l’apartat 1 i 3 
de l’article 100 del TRLUC.    
 
4.6. LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE L’HOSTAL DE PINEDA ÉS UNA 
TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA DE DOTACIÓ AÏLLADA QUE MODIFICA L’ÚS , 
SE LI ATORGA USOS MÉS LUCRATIUS  I S’INCREMENTA L’EDIFICABILITAT 
(Al·legació relacionada amb la 6.1.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.1. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
El document exposa com la operació urbanística és rellevant. La reordenació general 
d’àmbit va més enllà d’una actuació limitada a la dotació. Entre d’altres consideracions, 
a la totalitat de l’illa, la intensitat dels nous usos proposats determinarà l’ordenació 
volumètrica i funcional, la relació i impacte amb l’entorn i el requeriments d’urbanització 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

61 
 

i d’abastaments dels serveis urbans. Tal i com indica justificadament la proposta, 
l’actual sòl s’ha de sotmetre a una actuació de transformació urbanística subjecte a un 
pla de millora urbana (PMU).       
 
Es considera que els objectius de la proposta s’ajusten als previstos als de 
transformació i millora urbana en el sòl urbà no consolidat.  
 
Es proposa desestimar que l’operació urbanística sigui una operació aïllada en sòl 
urbà consolidat.        
 
AL·LEGACIÓ 5: 
 
5.1. L’ÚS RECREATIU LIMITAT A BAR I RESTAURANTS S’HA D’INTEGRAR COM 
A COMPLEMANTARIS D’UN EQUIPAMENT PRINCIPAL. 
  
Pineda de Bages és un nucli residencial ben comunicat amb l’entorn però limitat en 
ofertes de serveis i d’activitats de proximitat generadores de relativa centralitat. Pe 
runa banda, establir l’ús de bar i restaurant com a complementari limita l’oferta 
d’admissió que la dimensió de l’operació urbanística mereix. L’admissió de l’ús de bar i 
restaurant com a ús independent és una qüestió d’oportunitat del servei. Per altra 
banda, no es pretén que aquest ús sigui exclusiu a la totalitat de la finca.  
 
Es considera òptim mantenir les combinacions dels diversos usos proposats per, des 
de la oportunitat, generar una centralitat de serveis complementaris de proximitat a 
Pineda de Bages i al municipi.     
 
Es proposa estimar que l’ús recreatiu, limitat a bar i restaurant, s’admeti amb una 
intensitat minoritària respecte als altres usos, ja sigui de forma independent o 
complementària en la regulació que faci el PMU.  
 
5.2. L´ÚS ADMINISTRATIU NO ÉS IDONI.   
 
L’ús administratiu és compatible amb una àrea residencial d’envergadura que 
físicament està distanciada del nucli  del municipi, com és Pineda de Bages.      
 
Es considera que l’ajuntament s’ha de reservar la possibilitat i oportunitat de localitzar 
les instal·lacions descentralitzades que consideri. 
 
Es proposa desestimar que l’ús administratiu no sigui idoni en aquesta proposta. 
 
5.3. L’IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA (INCLOSOS APARCAMENTS) 
DELS USOS PREVISTOS S’HAURÀ D’AVALUAR (Al·legació relacionada amb la 
2.1.).  
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Es considera que la modificació de planejament no fa exigible l’estudi de d’avaluació 
de la mobilitat generada, i serà preceptiu en el pla de millora urbana (PMU) que 
desenvolupi el polígon.     
 
S’estima que el PMU haurà d’avaluar la mobilitat que es generi per les seves 
disposicions.     
 
Es proposa desestimar que la modificació puntual hagi d’avaluar l’impacte de mobilitat 
generada.      
 
AL·LEGACIÓ 6: 
 
6.1. L’OPERACIÓ URBANÍSTICA ÉS UNA OPERACIÓ AÏLLADA EN SÒL URBÀ 
CONSOLIDAT (Al·legació relacionada amb la 4.5.).  
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.1. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que aquesta al·legació ja ha estat resposta i justificada en el cós 
d’aquest informe.    
 
Es proposa desestimar que l’operació urbanística sigui una operació aïllada en sòl 
urbà consolidat.        
 
6.2. LES EDIFICACIONS HAURIEN DE SOBREPASSAR L’ALÇADA DE PB+1PP. 
 
La proposta aprovada regula les alçades màximes de les edificacions a l’Hostal de 
Pineda a PB+1. No obstant, i per una banda, a l’entorn de la finca es troben dues 
tipologies: unifamiliars en filera amb alçades màximes dels volums entre 8 i 11 metres i 
unifamiliars entre mitgeres amb alçades màximes d’uns 9 metres. Per altra banda, la 
carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501), de titularitat autonòmica, comportarà 
una reculada obligada de les edificacions que potenciaran la visualització d’una gran 
amplada lliure des de la via.      
 
Es considera que les edificacions que el PMU ordeni es poden adaptar a les 
característiques de l’entorn. Els gàlibs màxims a la carretera de Manresa a Santpedor i 
de carrer Parador poden ser superiors als inicialment previstos (com a màxim PB+2) i 
que els gàlibs del carrer Joaquim Blume i Esports s’haurien de mantenir com els de 
l’entorn (com a màxim PB+1).    
 
Es proposa estimar que les edificacions que s’ordenin front a la carretera de Santpedor 
i carrer Parador tinguin una alçada màxima de PB+2 i que la resta continuïn amb 
PB+1. 
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6.3. L’ÍNDEX D’EDIFICABILITAT RESULTA INJUSTIFICAT I CONTRARI A LES 
NECESSITATS FUNCIONALS DELS EQUIPAMENTS (Al·legació relacionada amb 
la 6.11.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.5. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que els paràmetres previstos estan suficientment motivats. 
 
Es proposa desestimar,  per falta de motivació, que l’índex d’edificabilitat no estigui 
justificat i sigui contrari a les necessitats funcionals dels equipaments.     
 
6.4. LA CESSIÓ DE SÒLS D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS HAURIA DE SER 
DE 5 m2 DE SÒL PER CADA m2 ST I NO DE 7,5 m2 SÒL PER CADA 100 m2 DE 
SOSTRE PER QUE CONTINUA SENT UN SISTEMA I NO CANVIA L’ÚS GLOBAL 
DE LA FINCA. (Al·legació relacionada amb la 4.5. i  6.1.).   
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.1. de l’informe de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
L’operació és en sòl urbà per la reforma integral i la transformació global dels usos 
previstos en el planejament vigent. Es crea edificabilitat i nous usos destinats que 
alteren totalment les previsions vigents.  
 
Es considera que és d’aplicació l’apartat 3 de l’article 100 del TRLUC.  
 
Es proposa desestimar que les cessions siguin les previstes a l’apartat 1 de l’article 
100 del TRLUC.    
 
6.5. LA CESSIÓ DEL SISTEMA VIARI NO TÉ COBERTURA LEGAL PER ESTAR 
SITUADA EN UNA TRAMA DE SÒL CONSOLIDAT (Al·legació relacionada amb 
6.1.). 
 
 Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.1. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que aquesta al·legació ja ha estat resposta i justificada en el cós 
d’aquest informe.    
 
Es proposa desestimar que l’operació urbanística sigui una operació aïllada en sòl 
urbà consolidat.        
 
6.6. ELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT NO CONSIDEREN LA 
MAGNITUD DE L’ACTUACIÓ.  
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Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.6. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que la proposta d’agenda i terminis es correcta i proporcionada per 
redactar els projectes i per executar les obres d’urbanització i edificació que se’n 
deriven. 
 
Es proposa desestimar, per falta de concreció,  que els termini proposats no considerin 
la magnitud de l’actuació   
 
6.7. L’EXPEDIENT ÉS NUL DE PLE PER QUE L’AVANÇ NO VA CONSIDERAR 
ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT. 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.4. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que, des d’una descripció bàsica,el document preliminar exposa sis 
alternatives de planejament.    
 
Es proposa desestimar que, des de una descripció bàsica, el document preliminar ni 
plantegi alternatives de desenvolupament ni justifiqui la seleccionada.  
 
6.8.  LA PROPOSTA S’HA D’ADAPTAR A LES MODIFICACIONS DEL TRLUC 
PREVISTES EN LA LLEI 2/2014 DEL MES DE GENER DE 2014, DE MESURES 
FISCALS, FINACERES I DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
Es considera que la proposta s’adapta a les modificacions del TRLUC previstes en la 
llei 2/2014.   
 
6.9. EL PLA DE MILLORA PREVIST ÉS INNECESSARI. 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.6. de l’informe tècnic de  
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Tal i com s’ha exposat amb anterioritat els objectius de renovació urbanística general 
de l’Hostal de Pineda no estan continguts en el planejament vigent i es requereix la 
seva modificació per delimitar un pla de millora urbana (art.70 TRLUC).     
 
Aquesta actuació de transformació urbanística te caràcter de reordenació completa 
d’un àmbit, incorpora nous usos detallats, suposa la necessària reurbanització i 
comportarà cessions d’aprofitament urbanístic i de sistemes públics.        
 
Es considera que aquestes actuacions es duen a terme per gestió urbanística 
integrada i requereixen de la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística. A més a 
més aquestes actuacions són de tal magnitud que s’han de remetre a un pla de millora 
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urbana (PMU) que avaluï les possibilitats d’ordenació de detall i concreció dels usos 
que es desenvoluparan.    
 
Es proposa desestimar que sigui innecessari el Pla de millora urbana previst (PMU). 
 
6.10. LA COMPENSACIÓ DELS SÒLS D’ESPAIS LLIURES SITUATS A 
TORROELLA ÉS DE PITJOR QUALITAT I FUNCIONALITAT (Al·legació 
relacionada amb la 3.3.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.3. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es continua considerant que l’àrea esportiva de Torroella és òptima. Per una banda, 
incrementa significativament l’actual reserva de sòl i possibilita la combinació de 
diverses instal·lacions  reglamentàries de major dimensió. I per altra banda, concentra 
sòls per una millor planificació  i gestió econòmica i una mobilitat més sostenible.      
 
Es proposa desestimar que la compensació dels sòls d’espai lliures situats a Torroella 
sigui de pitjor qualitat i funcionalitat.  
 
6.11. LA REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS ÉS OBSOLETA I NO ÉS 
ADIENT PER CONFIGURAR VOLUMÈTRICAMENT UN EQUIPAMENT SANITARI 
ASSISTENCIAL (Al·legació relacionada amb la 6.3.). 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.5. de l’informe tècnic de 
valoració de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es continua considerant que els paràmetres d’ordenació del sistema d’equipament 
polivalent determina un model d’implantació des de la rehabilitació  i la renovació 
urbana que , a priori, és coherent amb el desenvolupament urbanístic de Pineda de 
Bages. 
 
Es proposa desestimar, per falta de motivació, que la regulació del sistema 
d’equipaments previst sigui obsoleta i que les condicions d’ordenació no siguin adients 
per l’ús genèric sanitari – assistencial.     
 
6.12. S’HA D’ENDEGAR LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL. 
 
Aquesta al·legació també està relacionada amb la número 1.2. resolta en l’informe 
tècnic emès per valorar el resultat de l’informació pública de l’avanç.  
 
Es considera que els objectius de la proposta s’emmarquen en el procediment d’una 
modificació puntual del planejament. Ni altera la estructura general del pla general ni 
transforma el model d’implantació en el territori.     
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Es proposa desestimar que la proposta s’hagi d’encaixar en una revisió de 
planejament general. 
  
6.13. S’HA DE RETROTEURE L’EXPEDIENT A L’AVANÇ. 
 
Es considera que es pot procedir amb l’aprovació provisional del document.     
 
 
II. ANÀLISI DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
L’arquitecta redactora de la proposta, Clara Roig Cortès, ha lliurat el document per 
aprovació provisional. La proposta conté tots els documents preceptius amb contingut 
normatiu  d’aplicació per ser sotmès a aprovació provisional.    
 
VALORACIÓ DEL DOCUMENT D’APROVACIÓ PROVISIONAL  
 
El document s’ha analitzat i compleix amb els articles 96, 97, 98, 99 i 100, 
específicament aplicables a les modificacions de planejament continguts al DL 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC. 
 
En l’introducció del document s’indica com s’incorporen sis modificacions al document 
provisional:  
 

1. Es recull l’informe favorable d’avaluació ambiental emès en data 4 de març de 
2014 de l’OTAA respecte els criteris d’ordenació i d’integració paisatgística de 
la normativa a l’àmbit de Torroella.   

 
2. Es recull la restricció de l’intensitat de l’ús recreatiu que s’ha limitat a limitat a 

bar i restaurant. Entenent que ha se ser un ús minoritari dins del conjunt dels 
usos admesos a la finca i que el PMU determinarà i concretarà la regulació i 
intensitat de tots ells sota aquesta premissa. 

 
3. Es modifica el número màxim de plantes dins de la finca de l’Hostal de Pineda 

de Bages, establint que front al carrer Parador i carretera de Maresa a 
Santpedor (BV-4501) poden ser de PB2 com màxim. La resta PB1.  

 
4. Es modifica el punt 3.2 Capítol II. Normes d’edificació i d´ús.  Incorporant a la 

normativa del document les consideracions respecte les alçades màximes i les 
determinacions de l’informe ambiental. 

  
5. Es modifica el punt 3.3 Capítol III. Regulació del sòl no urbanitzable. 

Incorporant  a la normativa del document allò eferent a l’informe ambiental. 
  

6. Es modifica l’apartat 4.1. referent a les despeses d’urbanització, atès que hi 
havia una errada de càlcul a l’àmbit de Torroella de Baix.   
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Es valora favorablement com s’han incorporat els informes sectorials i les al·legacions 
que s’han estimat oportunes.   
 
TRAMITACIÓ i COMPETÈNCIA DE LA PROPOSTA D’ACORD 
 
Es proposa sotmetre al Ple l’aprovació provisional del document lliurat i que incorpora 
els canvis respecte la proposta inicial derivats  dels informes sectorials i de  les 
al·legacions que s’han considerat oportunes.  
 
CONCLUSIONS  
 
Es considera que l’instrument que s’aprova provisionalment es limita a incorporar 
prescripcions dels informes sectorials i aclariments o correccions que no alteren la 
seva transcendència.        
 
Es proposa l’aprovació provisional del document de Modificació puntual de sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torroella de Baix 
lliurat per l’arquitecta redactora i que incorpora els següents consideracions respecte 
l’aprovació inicial.   
 
U. Es recullen les prescripcions de l’informe de l’Oficina territorial d’avaluació 
ambiental a l’àmbit de Torroella.        
 
Dos. Al pla de millora urbana (PMU) de l’Hostal de Pineda, es limita l’ús recreatiu a 
bars i restaurants i la seva intensitat serà minoritària en relació als usos admesos.     
 
Tres. Al pla de millora urbana (PMU) de l’Hostal de Pineda, s’adopten les condicions 
de l’entorn. El nombre de plantes serà com a màxim de PB+2 al front de la carretera 
de Manresa a Santpedor (BV-4501) i al carrer Parador. La resta es manté amb PB+1.     
 
Quatre. Es clarifica l’apartat 4.1. Despeses de l’actuació, en relació als costos  
d’urbanització previstos a Torroella de Baix.  
 
Arquitecte municipal 
David-Aaron López Martí 
 
(signat electrònicament)  
 
 
 
ANNEX 2. INFORME 14/2014 DEL SECRETARI I DE LA INTERVENTORA 
MUNICIPALS Sobre la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional de la 
modificació puntual dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments del Pla 
general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, a Pineda de Bages i a 
Torroella de Baix (Procediment 6112.07.001/13). 
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Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 

i 

Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 

Conjuntament emeten INFORME en relació als següents 

 

ANTECEDENTS 

 

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

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

TERCER. Quant als informes sectorials, s’han emès els següents: 

- Informe del tècnic d’avaluació ambiental de la Catalunya Central. Consta a 
l’entrada E/000042-2014 del registre d’entrada electrònic EACAT inscrita amb 
data del dia 4 de març de 2014. 

- Informe del tècnic del servei d’equipaments esportius del Consell Català de 
l’Esport. Consta a l’entrada E/000053-2014 del registre d’entrada electrònic 
EACAT inscrita amb data del dia 24 de març de 2014. 

- Informe del tècnic de les demarcacions territorials de Tordera-Besós i Llobregat 
i del cap de la demarcació territorial de Llobregat-Foix i Todera-Besos de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Consta a l’entrada E/000062-2014 del registre 
d’entrada electrònic EACAT inscrita amb data del dia 1 d’abril de 2014. 

- Informes sobre les infraestructures d’aigua potable i de la xarxa de 
clavegueram, emesos per Aigües de Manresa, S.A. Consta a l’entrada 1333 del 
registre general municipal inscrita amb data del dia 1 d’abril de 2014. 

- Informe sobre les infraestructures elèctriques emès per Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L. Consta a l’entrada 936 del registre general municipal inscrita 
amb data del dia 7 de març de 2014. 

QUART. Se sotmet a informe la proposta d’acord per a l’aprovació provisional, amb la 
resta de tràmits que en són la seva conseqüència. 

CINQUÈ. A l’expedient, en relació al mateix objecte d’aquest informe consta el 
pronunciament de l’arquitecte municipal, David-Aaron López Martí, per mitjà del seu 
informe del dia 5 de maig de 2014. 

SISÈ. Consten acreditades fefaentment les representacions que actuen la Sra. Casals 
com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, a través del Cartipàs 
municipal, i dels presidents de les dues associacions de veïns, en virtut del Registre 
municipal d’entitats. 
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No consta acreditada fefaentment la representació de qui actua en nom de l’Associació 
de Mares i Pares del CEIP Flama 2002 i de la mercantil Hostal de Pineda, S.A., 
malgrat que resulta així exigible1, sense perjudici del càracter públic de la participació 
durant la informació pública del planejament. 

FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER. Naturalesa de l’informe 

Atès que l’acord requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres del ple2, 
l’informe forma part de l’assessorament jurídic preceptiu3 i no és vinculant4, pel que fa 
a la participació del secretari, és preceptiu quant a la interventora i participa de la seva 
funció de control previ pressupostari, financer i patrimonial5. 

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

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

SEGON. Al·legació 1. Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Flama 
2002 (representada per Rosalia Jiménez López). RGE 626, de 13.02.2014. 

Prèvia. Representació  

Al·legació 1.1. 

Pretensió: 

S’ha de preveure suficient sòl d’equipament polivalent de cessió obligatòria i gratuïta 
per situar un pavelló poliesportiu municipal al servei de l’escola. 

Anàlisi: 

Es tracta d’una proposta discrecional que ha de ser determinada pels òrgans 
competents per resoldre. 

En tot cas, la previsió sobre concretes qualificacions és una determinació pròpia del 
pla de millora urbana al qual es remet la modificació6. 

                                                      
1
 Article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i 

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

3
 Article 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
4
 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i 

del procediment administratiu comú.  
5
 Articles 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local i 214, apartats 1 i 2.a del Reial Decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
6
 Article 70.1.a del Decret legislatiu 3/2011, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
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Al·legació 1.2. 

Pretensió: 

S’ha d’incloure una fitxa urbanística dels espais de cessió per garantir l’adequat 
emplaçament i configuració, i si s’escau, ampliar els estàndards de cessió fins assolir 
el sòl necessari per un pavelló esportiu. 

Anàlisi: 

Deriva de l’al·legació anterior i, per tant, es tracta d’una proposta discrecional que ha 
de ser determinada pels òrgans competents per resoldre. 

TERCER. Al·legació 2. Jordi Bosch Espinet i Francesca Serramalera Sánchez. 
RGE 632, de 13.02.2014. 

Al·legació 2.1. 

Pretensió: 

S’agreugen la manca d’espais lliures i els problemes de mobilitat de Pineda de Bages. 

Anàlisi: 

A banda de l’avaluació tècnica d’aquesta qüestió, com ja es va analitzar a l’informe 
23/2013 del secretari i es reitera en el present, la modificació compleix amb els 
estàndards normatius sobre zones verdes i espais lliures. 

No s’aporta cap justificació objectiva sobre l’empitjorament de la mobilitat. 

Quant a la suposada manca de motivació de les raons que justifiquen l’alteració, 
aquesta qüestió va ser tractada substancialment a l’informe 23/2013, de 28 de 
novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 2.1 formulada pel Grup Municipal de 
Convergència i Unió durant la informació pública de l’avanç del planejament, i aquí ha 
de ser reproduïda: 

“Al·legació 2.1  

Pretensió: 

La modificació no respon a raons d’interès públic.  

Demana incrementar el percentatge de cessió de titularitat municipal. 

Anàlisi: 

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

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

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 
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Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

 

Al·legació 2.2. 

Pretensió: 

L’avaluació econòmica i financera del document és absolutament incomprensible i es 
detecta una errada en la valoració dels costos d’urbanització. 

Anàlisi: 

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

Al·legació 2.3. 

Pretensió: 

No es reflecteix que l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques és molt elevat. 

Anàlisi: 

No s’aporta cap acreditació d’aquest impacte i ni tant sols es quantifica. 

L’execució d’un equipament esportiu s’instrumenta mitjançant un procediment d’obra 
municipal ordinària i, per tant, no ha de ser recollir com un cost d’urbanització. 

La modificació conté el preceptiu informe de sostenibilitat econòmica que quantifica la 
incidència sobre l’economia municipal i acredita la suficiència de les finances 
municipals. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 2.4 i 2.5 

Pretensió: 

No és legal que el sector de Pineda pugui executar-se sense que s’executi l’àmbit de 
Torroella, ja que aleshores hi hauria una pèrdua d’espai lliure i no es mantindria 
l’equilibri de beneficis i càrregues. 

Anàlisi: 

L’al·legació no té fonament en base als raonaments següents7: 

Primer. La gestió urbanística integrada s’ha de verificar dins del polígon 
d’actuació urbanística, el qual correspon amb el sector, i no comprèn sòls 
aliens, amb els quals no es vincula de cap forma. 

                                                      
7
 Tots ells en base a l’article 118.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 
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Segon. La distribució equitativa de càrregues i beneficis es verifica al si del 
polígon d’actuació urbanística i suposa l’execució jurídica de l’ordenació, no la 
material. 

Tercer. La no execució d’un sistema no suposa que es perdi els terrenys amb 
la qualificació corresponent, donat que aquesta deriva del planejament8. 

Cal a més recordar que el sistema actual no està ni obtingut ni executat. 

Aquesta qüestió a més va ser tractada en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 de 
novembre, del secretari, en relació a les al·legacions 3.1 i 3.4. formulades per aquests 
mateixos interessats durant la informació pública de l’avanç del planejament, i aquí ha 
de ser reproduïda: 

“Al·legacions 3.1 i 3.4 

Pretensió: 

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

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

Anàlisi: 

La classificació de sòl urbà és reglada9 i exigeix la concurrència de10: 

Primer. Serveis urbanístics bàsics. 

Segon. Integrats a les xarxes de sistemes generals. 

Tercer. Dimensionats als aprofitaments i sistemes als quals serveixen. 

Això comporta: 

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

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

                                                      
8
 Article 24 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 

 
9
 Per només citar la jurisprudència més recent (i que segueix una molt extensa anterior) de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, es poden citar les Sentències, totes elles de la Secció 

cinquena, de 4 de gener de 2011 (recurs 3675/2007), 24 de juliol de 2011 (recurs 3778/2007),12 de 

desembre de 2011 (recurs 844/2009), 19 de juliol de 2012 (recurs 1696/2010), 4 d’octubre de 2012 

(recurs 3440/2010), 20 de desembre de 2012 (recurs 3528/2009) i 19 de juliol de 2013 (recurs 

1696/2010) 
10

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

d’urbanisme. 
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D’altra banda, el Pla territorial parcial de les comarques centrals obliga a la 
classificació de l’àmbit de Torroella de Baix inclòs a la modificació com a sòl no 
urbanitzable11. La categoria de sòl a la qual pertanyen aquests terrenys és la de 
sòl de prevenció d’infraestructures, en raó a la qual: 

Primer. El sòls de la categoria no poden ser objecte d’actuacions de 
transformació urbanística, entre les quals no es troba la destinació que preveu 
la modificació12. 

Segon. Han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat13. 

Tercer. Resten subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei 
d’urbanisme per al sòl no urbanitzable14. 

La legislació urbanística catalana no preveu la distribució equitativa de 
càrregues i beneficis entre sòls amb classificació diferent15. 

Per tant, no es possible la inclusió dins d’un mateix polígon d’actuació 
urbanística16, sigui aquest ordenat o no pel planejament urbanístic general. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

QUART. Al·legació 3. Associació de Veïns i Veïnes de Torroella de Baix 
(representada per José Manuel Molina Sanchez). RGE 637, de 13.02.2014. 

Al·legacions 3.1, 3.2 i 3.4 

Pretensió: 

Es redueix injustificadament la superfície de sòl qualificat d’equipament de titularitat 
pública (clau d’identificació Ep) i no es justifica interès públic prevalent pel canvi de 
sistema d’equipament polivalent a parc urbà ( clau d’identificació P). 

Anàlisi: 

                                                      
11

 En concret, el plànol d’ordenació O6 categoritza l’àmbit dins del sòl de prevenció de corredors 

d’infraestructures. La regulació d’aquesta categoria es troba als articles 2.8 i 2.9 de les normes 

d’ordenació territorial. 
12

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

sòl i article 2.8 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les comarques 

centrals. 
13

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

centrals. 
14

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

centrals. 
15

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

d’urbanisme. 
16

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

d’urbanisme. 
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Quant a la reducció de sòl qualificat amb la clau Ep, es tracta d’una qüestió tècnica, no 
de legalitat, que es tracta a l’informe de l’arquitecte municipal. 

Quant a la qüestió de la manca de motivació de l’interès públic, va ser tractada a 
l’informe 23/2013, de 28 de novembre, del secretari, en relació a les al·legacions 2.1 i 
2.1.bis formulades pel Grup Municipal de Convergència i Unió durant la informació 
pública de l’avanç del planejament, i aquí ha de ser reproduïda: 

“Al·legació 2.1  

Pretensió: 

La modificació no respon a raons d’interès públic.  

Demana incrementar el percentatge de cessió de titularitat municipal. 

Anàlisi: 

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

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

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

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

Pretensió: 

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

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

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

 

Anàlisi: 

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

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

La manca d’inclusió o adscripció a un sector de millora urbana o polígon 
d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat que hagin de ser gestionats per 
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mitjà del sistema d’actuació de reparcel·lació fan que l’adquisició del sistema 
s’hagi d’efectuar mitjançant l’expropiació o l’ocupació directa17. 

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

L’ocupació directa no sembla possible per atribució de l’aprofitament 
indemnitzatori en cap àmbit de sòl urbà no consolidat o urbanitzable subjecte a 
reparcel·lació en relació al qual existeixin garanties que es mantindrà la 
suficiència econòmica poligonal i que es desenvoluparà dins del termini de 
quatre anys18. 

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

 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

La suposada atenció als interessos privats com a única motivació invocada per l’autor 
de l’al·legació no es troba emparada en cap mena de prova i per tant no hi ha la 
vulneració de l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme denunciat a l’al·legació. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 3.3. 

Pretensió: 

Part dels sòls proposats no són aptes per encabir dotacions, instal·lacions i 
equipaments esportius. 

Anàlisi: 

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

Al·legació 3.5. (no tractada específicament a l’informe de l’arquitecte) 

Pretensió:  

La modificació infringiria l’article 97.2.d del Text refós de la Llei d’urbanisme, tota 
vegada que no s’ha garantit la titularitat pública de sòls que passen a quedar 
qualificats d’equipament. 

                                                      
17

 Article 34, apartats 7 i 8, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme i Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei del sòl. 
18

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

refós de la Llei d’urbanisme. 
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Anàlisi: 

La modificació: 

- No suprimeix la qualificació d’equipament a cap àmbit. 
- El sòls que deixen de tenir la qualificació de sistema d’espais lliures a l’àmbit de 

Pineda no són titularitat pública. 
- Els sòls que passen a ser qualificats de sistema a l’àmbit de Torroella de Baix 

no reben la qualificació d’equipament, sinó d’espais lliures. 
En conseqüència, manquen tots els requisits perquè el precepte legal invocat sigui 
d’aplicació. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

CINQUÈ. Al·legació 4.  Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament 
(representat per Mercè Casals Martínez). RGE 643, de 13.02.2014. 

Al·legació 4.1. 

Pretensió: 

Cal realitzar un estudi jurídic i urbanístic sobre la cessió obligatòria i gratuïta al 
municipi de la finca de l’hostal de Pineda per obtenir-la de forma lliure i gratuïta en 
compliment de l’obligació legal que l’afectava. 

 

Anàlisi: 

El règim urbanístic19 vigent de l’àmbit de Pineda afectat per la modificació és de sòl 
urbà consolidat, no inclòs en cap àmbit de gestió urbanística integrada. Amb aquest 
règim, els propietaris del sòl no estan obligats a cap cessió urbanística.20 

La garantia jurídica de la correcció de la modificació la proporcionen l’assessorament 
legal preceptiu que ha vingut prestant el secretari al llarg del procediment, el control de 
legalitat inherent a la funció interventor i la verificació de la legalitat en seu d’aprovació 
definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, sense perjudici de 
la subjecció del pla als òrgans jurisdiccionals contenciosos administratius, tal i com ja 
es va indicar a l’informe 26/2013, de 4 de desembre, del secretari. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.2. 

                                                      
19

 Article 24 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
20

 Article 42 del Es tracta d’una proposta discrecional que ha de ser determinada pels òrgans competents 

per resoldre. 

 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

77 
 

Pretensió: 

No es promou el benefici dels interessos públics del municipi i es beneficia els 
interessos particulars de la finca de Pineda al suprimir a Torroella de Baix part de 
l’equipament polivalent i l’ampliació de l’àrea esportiva es fa sobre terrenys no aptes 
per aquesta finalitat. 

 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment a l’informe 23/2013, de 28 de 
novembre, del secretari, en relació a les al·legacions 2.1., 2.1 bis i 2.1.ter, formulada 
per aquest mateix interessat durant la informació pública de l’avanç del planejament, i 
aquí ha de ser reproduïda: 

Al·legació 2.1  

Pretensió: 

La modificació no respon a raons d’interès públic.  

Demana incrementar el percentatge de cessió de titularitat municipal. 

Anàlisi: 

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

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

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

 

 

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

Pretensió: 

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

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

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

Anàlisi: 

L’Ajuntament no ha adquirit el sistema definit al planejament actual, per la qual 
cosa, no hi ha pèrdua patrimonial municipal. 
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Les solucions vigent i proposada per a l’àmbit situat a Pineda són igualment 
legítimes dins de la discrecionalitat del planificador urbanístic. 

La manca d’inclusió o adscripció a un sector de millora urbana o polígon 
d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat que hagin de ser gestionats per 
mitjà del sistema d’actuació de reparcel·lació fan que l’adquisició del sistema 
s’hagi d’efectuar mitjançant l’expropiació o l’ocupació directa21. 

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

L’ocupació directa no sembla possible per atribució de l’aprofitament 
indemnitzatori en cap àmbit de sòl urbà no consolidat o urbanitzable subjecte a 
reparcel·lació en relació al qual existeixin garanties que es mantindrà la 
suficiència econòmica poligonal i que es desenvoluparà dins del termini de 
quatre anys22. 

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

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

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

Pretensió: 

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

Anàlisi: 

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

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

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

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

                                                      
21

 Article 34, apartats 7 i 8, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme i Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei del sòl. 
22

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

refós de la Llei d’urbanisme. 
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Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Als arguments anteriors, cal afegir que la possibilitat de l’àmbit qualificat com a espai 
lliure a Torroella d’encabir instal·lacions esportives té exprés emparament en allò que 
disposa l’article 47.1.a del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

La idoneïtat dels terrenys de Torroella de Baix per a la seva finalitat esportiva ha estat 
qualificada afirmativament per l’informe sectorial del Consell Català de l’Esport que 
consta a l’expedient. 

Quant a les condicions tècniques de l’alteració de les qualificacions de Torroella, per la 
seva identitat, ens hem de remetre al que ja s’ha indicat en relació a l’al·legació 3.3. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.3  

Pretensió: 

Els terrenys municipals de Torroella s’han d’incorporar a tots els efectes de participació 
en l’actuació urbanística. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 
de novembre, del secretari, en relació a les al·legacions 4.2 i 4.5. formulades per 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages durant la informació pública de 
l’avanç del planejament, i aquí ha de ser reproduïda: 

Al·legacions 4.2 i 4.5  

Pretensió: 

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

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

Anàlisi: 

La classificació de sòl urbà és reglada23 i exigeix la concurrència de24: 

Primer. Serveis urbanístics bàsics. 

                                                      
23

 Per només citar la jurisprudència més recent (i que segueix una molt extensa anterior) de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, es poden citar les Sentències, totes elles de la Secció 

cinquena, de 4 de gener de 2011 (recurs 3675/2007), 24 de juliol de 2011 (recurs 3778/2007),12 de 

desembre de 2011 (recurs 844/2009), 19 de juliol de 2012 (recurs 1696/2010), 4 d’octubre de 2012 

(recurs 3440/2010), 20 de desembre de 2012 (recurs 3528/2009) i 19 de juliol de 2013 (recurs 

1696/2010) 
24

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

d’urbanisme. 
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Segon. Integrats a les xarxes de sistemes generals. 

Tercer. Dimensionats als aprofitaments i sistemes als quals serveixen. 

 

Això comporta: 

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

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

D’altra banda, el Pla territorial parcial de les comarques centrals obliga a la 
classificació de l’àmbit de Torroella de Baix inclòs a la modificació com a sòl no 
urbanitzable25. La categoria de sòl a la qual pertanyen aquests terrenys és la de 
sòl de prevenció d’infraestructures, en raó a la qual: 

Primer. El sòls de la categoria no poden ser objecte d’actuacions de 
transformació urbanística, entre les quals no es troba la destinació que preveu 
la modificació26. 

Segon. Han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat27. 

Tercer. Resten subjectes a les limitacions que estableix l’article 47 de la Llei 
d’urbanisme per al sòl no urbanitzable28.La legislació urbanística catalana no 
preveu la distribució equitativa de càrregues i beneficis entre sòls amb 
classificació diferent29. 

Per tant, no es possible la inclusió dins d’un mateix polígon d’actuació 
urbanística30, sigui aquest ordenat o no pel planejament urbanístic general. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Conclusió: 

                                                      
25

 En concret, el plànol d’ordenació O6 categoritza l’àmbit dins del sòl de prevenció de corredors 

d’infraestructures. La regulació d’aquesta categoria es troba als articles 2.8 i 2.9 de les normes 

d’ordenació territorial. 
26

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

sòl i article 2.8 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les comarques 

centrals. 
27

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

centrals. 
28

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

centrals. 
29

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

d’urbanisme. 
30

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

d’urbanisme. 
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Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.4 

Pretensió: 

L’índex d’edificabilitat de 0,80 m2 sòl / m2 de s’hauria d’aplicar també a l’àmbit ampliat 
de Torroella de Baix. 

Anàlisi: 

Tal i com s’ha analitzat a l’al·legació 4.3., el sòl de l’àmbit de Torroella de Baix 
necessàriament s’ha de qualificar com sòl no urbanitzable i, per tant, d’acord amb la 
seva natura és improcedent l’assignació d’un índex d’edificabilitat bruta. 

 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.5. 

Pretensió: 

La proposta d’ordenació de l’Hostal de Pineda és una transformació urbanística de 
dotació aïllada que modifica l’ús, se li atorga usos més lucratius i s’incrementa 
l’edificabilitat. Aquest fet comporta que hagi de complir les reserves dels apartats 1 i 3 
de l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Anàlisi: 

La qüestió de si l’actuació de transformació que comporta la desconsolidació del sòl 
urbà de Pineda és d’urbanització o de dotació, va ser tractada substancialment a 
l’informe 23/2013, de 28 de novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 4.6. 
formulades per l’Associació de Veïns i Veïnes de Pineda de Bages durant l’avanç del 
planejament, i aquí ha de ser reproduïda: 

Al·legació 4.6 

Pretensió: 

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

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

Anàlisi: 
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 L’actuació no pot considerar com de dotació, sinó que es tracta d’una actuació 
d’urbanització31. 

Per ser una actuació de dotació, li manca la concurrència d’una condició 
necessària: no comportar una reordenació general de l’àmbit32. La manca 
d’aquest atribut exclou l’actuació de l’àmbit residual de les actuacions de 
dotació i l’insereix plenament dins del general de les actuacions d’urbanització. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Per tant, si l’actuació no ho és de dotació, la pretensió que conté l’al·legació no és 
ajustada a dret. 

Tanmateix, abans de procedir a descartar-la per complet, cal plantejar-se un segon 
interrogant, si en la modificació hi ha, simultàniament, increment de sostre i 
reordenació global d’usos, aleshores, s’hauran d’aplicar simultàniament les reserves 
dels apartat 1 i 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme? 

Vagi per endavant que, segons el criteri que ja va expressar el secretari a l’informe 
23/2013, no hi ha canvi global d’usos: 

“Article 100, apartats 1 i 3. Qui subscriu considera que l’increment d’estàndards 
que correspon és el que es preveu a l’apartat 1. La redacció del pla ha 
interpretat que és la prevista a l’apartat 3. La discrepància interpretativa rau en 
el fet que considero que, si bé es produeix una reordenació de l’àmbit que 
comporta una actuació de transformació urbanística d’urbanització, no hi ha 
una transformació global d’usos, atès que el sistema d’espais lliures, tot i que 
no es consigni formalment al sistema d’equipaments, sí que dóna lloc a un 
equipament en sentit funcional. El manteniment de la funcionalitat d’equipament 
comportaria, al meu entendre, un manteniment de l’ús global, amb canvi només 
de l’ús detallat. Tanmateix, com que la reserva de l’apartat 3 és mes gran que 
la de l’apartat 1 en superfície i com que la reserva s’estableix per a zones 
verdes, el compliment de l’apartat 3 també comporta el de l’apartat 1 i així 
queda acreditat a la modificació que s’informa. Val a dir que, en cap cas no es 
pot considerar que superar l’estàndard legal suposi una il·legalitat, atès que la 
naturalesa institucional de l’estàndard és la de constituir un mínim legal 
infranquejable, però que pot ser superat per excés sempre, sense altre límit 
que la viabilitat econòmica i funcional del polígon d’actuació urbanística33” 

Tanmateix, ara considerarem la hipòtesi contrària, als sols efectes de verificar la 
legalitat de la modificació. 

                                                      
31

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

Llei del sòl. 
32

 disposició addicional segona, apartat 3, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme. 
33

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

d’urbanisme. 
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Al nostre entendre, l’estructura de l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
conté una regla general i una regla especial. La general és la de l’apartat 1; l’especial, 
la de l’apartat 3. Sent aquesta especial, s’aplica amb preferència i desplaça a aquella. 

Corrobora aquesta interpretació, la redacció que dóna l’apartat 4 de l’article 100, quan 
tracta de l’aplicació de la hipòtesi a la regulació de les actuacions de dotació. La lletra 
b contempla els supòsits d’increment de sostre i de densitat residencial i en aquest cas 
diu que s’apliquen alternativament o acumuladament els apartats 1 i 2, segons concorri 
només una de les dues o ambdues. La lletra a contempla el supòsits de canvi global 
d’ús i diu que s’aplica només l’apartat 3, sense dir que s’apliquen també els apartats 1 i 
2. En conseqüència, a les actuacions de dotació clarament no s’apliquen 
simultàniament les reserves de l’article 1, 2 i 3. Si això no és així a les actuacions de 
dotació, tampoc no pot ser-ho a les actuacions d’urbanització. 

Cal atendre també al fet que si el canvi global d’usos fes a passar a residencial el 
predominant, aleshores, l’aplicació conjunta dels apartats 1 i 3 portaria com a resultat 
que la reserva total fos de 42,5 m2sl/m2st, en sòl urbà, superior a la que de 40 
m2sl/m2t es preveu en sòl urbanitzable a l’article 65.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme; solució aquesta clarament contrària al sentit de la Llei d’urbanisme. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

SISÈ. Al·legació 5. Vicenç Llorens Concustell. RGE 644, de 13.02.2014. 

Al·legació 5.1. 

Pretensió: 

L’ús recreatiu, limitat a bar i restaurants, s’han d’integrar com a complementari d’un 
equipament principal. 

Anàlisi: 

Donat que la qualificació és la d’equipament polivalent, en cap cas no es pot entendre 
que l’ús únic pugui ser el recreatiu. Tanmateix resulta procedent que s’acoti la seva 
intensitat. 

Conclusió: 

L’al·legació no es pot estimar per motius de legalitat, ja que l’efecte pretès per 
l’al·legació ja és inherent a la qualificació. Tanmateix, resulta procedent, com fa 
l’instrument d’aprovació provisional, que es limiti la intensitat i, en aquest sentit, s’ha 
d’estimar l’al·legació. 

Al·legació 5.2. 

Pretensió: 

L’ús administratiu no és idoni. 

Anàlisi: 
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Es tracta d’una proposta discrecional que ha de ser determinada pels òrgans 
competents per resoldre 

Al·legació 5.3. 

Pretensió: 

L’impacte de la mobilitat generada (inclosos aparcaments) dels usos previstos s’haurà 
d’avaluar. 

Anàlisi: 

Aquesta avaluació no és obligatòria en el cas de la modificació del planejament 
urbanístic general34, atès que no comporta classificació com a sòl urbà o urbanitzable, 
si bé ho serà en el cas del pla de millora urbana35. 

Conclusió: 

Pel seu sentit recordatori, l’al·legació no ha de ser ni estimada ni desestimada, sinó 
que cal respondre que es complirà la previsió que s’ha indicat a l’apartat d’anàlisi. 

SETÈ. Al·legació 6. Hostal de Pineda, S.A. (representat per Eduard Debant 
Garcia). RGE 670, de 17.02.2014 (amb interoperabilitat de registre d’entrada a la 
Unitat de Conciliació de Manresa del dia 13.02.2014, RE. Núm. 504). 

Al·legació 6.1. 

Pretensió: 

L’operació urbanística és aïllada i de dotació en sòl urbà consolidat. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment a l’informe 23/2013, de 28 de 
novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 4.6. formulada per mateixa 
Associació durant la informació pública l’avanç del planejament, i aquí ha de 
ser reproduïda: 

 

“Al·legació 4.6 

Pretensió: 

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

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

                                                      
34

 Decreto 3.1.b del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada 
35

 Article 3.1.c del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada 
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Anàlisi: 

 L’actuació no pot considerar com de dotació, sinó que es tracta d’una actuació 
d’urbanització36. 

Per ser una actuació de dotació, li manca la concurrència d’una condició 
necessària: no comportar una reordenació general de l’àmbit37. La manca 
d’aquest atribut exclou l’actuació de l’àmbit residual de les actuacions de 
dotació i l’insereix plenament dins del general de les actuacions d’urbanització. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.2. 

Pretensió: 

Les edificacions haurien de sobrepassar l’alçada de PB+1PP. 

Anàlisi: 

Es tracta d’una proposta discrecional que ha de ser determinada pels òrgans 
competents per resoldre. 

Al·legació 6.3. 

Pretensió: 

L’índex d’edificabilitat resulta injustificat i contrari a les necessitats funcionals dels 
equipaments. 

Anàlisi: 

L’índex d’edificabilitat es troba adequadament justificat a la motivació i, per contra, 
l’al·legació no aporta cap motivació objectiva que imposi per raons de legalitat aquest 
increment. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.4. 

Pretensió: 

                                                      
36

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

Llei del sòl. 
37

 disposició addicional segona, apartat 3, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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La cessió de sòls d’espais lliures i equipaments hauria de ser de 5m2 per cada 100 m2 
de sostre i no de 7,5 m2 per cada 100 m2 de sostre perquè continua sent un sistema i 
no canvia l’ús global de la finca. 

Anàlisi: Aquesta qüestió va ser tractada substancialment a l’informe 23/2013, de 28 de 
novembre, del secretari, en els termes següents: 

“Article 100, apartats 1 i 3. Qui subscriu considera que l’increment d’estàndards 
que correspon és el que es preveu a l’apartat 1. La redacció del pla ha 
interpretat que és la prevista a l’apartat 3. La discrepància interpretativa rau en 
el fet que considero que, si bé es produeix una reordenació de l’àmbit que 
comporta una actuació de transformació urbanística d’urbanització, no hi ha 
una transformació global d’usos, atès que el sistema d’espais lliures, tot i que 
no es consigni formalment al sistema d’equipaments, sí que dóna lloc a un 
equipament en sentit funcional. El manteniment de la funcionalitat d’equipament 
comportaria, al meu entendre, un manteniment de l’ús global, amb canvi només 
de l’ús detallat. Tanmateix, com que la reserva de l’apartat 3 és mes gran que 
la de l’apartat 1 en superfície i com que la reserva s’estableix per a zones 
verdes, el compliment de l’apartat 3 també comporta el de l’apartat 1 i així 
queda acreditat a la modificació que s’informa. Val a dir que, en cap cas no es 
pot considerar que superar l’estàndard legal suposi una il·legalitat, atès que la 
naturalesa institucional de l’estàndard és la de constituir un mínim legal 
infranquejable, però que pot ser superat per excés sempre, sense altre límit 
que la viabilitat econòmica i funcional del polígon d’actuació urbanística38”. 

Per tant l’al·legació vindria a coincidir amb la reflexió del secretari sobre quin és 
l’estàndard aplicable, però omet el raonament que també es conté en el seu informe 
sobre la naturalesa de mínim que presenta l’estàndard i que pot ser superat per 
l’ordenació. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.5 i 6.9. 

Pretensió: 

La cessió del sistema viari no té cobertura legal per estar situada en sòl urbà 
consolidat. 

El pla de millora urbana previst és innecessari. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 
de novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 1.1. formulada per aquest mateix 
interessat durant l’avanç del planejament, i aquí ha de ser reproduïda: 

                                                      
38

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

d’urbanisme. 
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“Al·legació 1.1.  

Pretensió: 

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

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

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

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

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

Anàlisi:  

La desconsolidació del sòl urbà és un efecte legalment inherent, quan se 
sotmet a actuacions de transformació urbanística que, com és el cas, tenen el 
caràcter d’urbanització39. 

L’actuació presenta indubtablement aquest caràcter en la mesura que: 

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

Segon. Suposa la reurbanització completa de l’àmbit. 

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

La legislació urbanística de Catalunya preveu que aquestes actuacions es 
duran a terme sempre per mitjà de gestió urbanística integrada40, cosa que 
comporta necessàriament la inclusió del sòls en un polígon d’actuació 
urbanística, independentment que l’ordenació detallada es contingui 
directament al planejament urbanístic general o es remeti per aquest a un pla 
de millora urbana41. Només als supòsits de sòl urbans no consolidats on hi 
manca només la cessió de terrenys destinats a vials és possible la gestió 
urbanística aïllada42. 

Quant a la procedència de l’ordenació completa des del planejament general o 
la seva remissió a l’ordenació derivada del pla de millora urbana, es tracta 
d’una decisió discrecional que, en aquest cas, es troba plenament justificada 

                                                      
39

 Article 31.2  i disposició addicional segona, apartat 1, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en connexió amb l’article 14.1.a.2 del Reial Decret 

legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl. 
40

 Article 31, apartat 2 i 3, del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme. 
41

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

d’urbanisme. 
42

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

d’urbanisme. 
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perquè existeix una pluralitat indeterminada de possibles ordenacions de detall 
que hauran de ser concretades ulteriorment43. 

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

Cal afegir, a la llum dels termes en què es formulen les al·legacions a l’aprovació 
inicial per part d’aquest ciutadà que aquesta al·legació resulta contradictòria amb la 
seva pretensió que el sòl sigui urbà consolidat. Si és urbà consolidat no pot ser objecte 
a la vegada d’una actuació de dotació, la qual només és possible en sòl urbà no 
consolidat, segons resulta del conjunt de preceptes que s’invoquen a l’anàlisi suara 
transcrit. Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

 

Al·legació 6.6. 

Pretensió: 

Els terminis d’execució del planejament no consideren la magnitud de l’actuació. 

Anàlisi: 

L’al·legació no justifica la desproporció que invoca i, per tant, no es pot considerar que 
les determinacions sobre programació de la gestió urbanística integrada que preveu la 
modificació no siguin ajustats a dret. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.7 i 6.13. 

Pretensió: 

L’expedient és nul per que l’avanç no va considerar alternatives de planejament. 

S’ha de retrotreure l’expedient a l’avanç. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 
de novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 1.4. formulada per aquest mateix 
interessat durant la informació pública l’avanç del planejament, i aquí ha de ser 
reproduïda: 

“Al·legació 1.4. 

Pretensió: 

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

                                                      
43

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

d’urbanisme 
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Anàlisi: 

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

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.8. 

Pretensió: 

La proposta s’ha d’adaptar a les modificacions del Text refós de la Llei d’urbanisme  
previstes en la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, financeres i del sector 
públic. 

Anàlisi: 

La modificació que s’esmenta es troba a l’article 167 de la nova Llei, no preveu cap 
retroacció de les actuacions per la seva vigència i només presenten incidència sobre la 
modificació de la redacció que pren la lletra de l’article 97.2 i l’addició d’un apartat 2 bis 
aquest mateix article. 

Aquests articles venen modificar la delimitació del concepte d’adequada projecció dels 
interessos públics per part de les modificacions de planejament i no introdueixen cap 
determinació que no hagi estat ja recollida per la modificació en curs. 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.10. 

Pretensió: 

La compensació dels sòls d’espais lliures situats a Torroella de Baix és de pitjor 
qualitat i funcionalitat. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 
de novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 1.3. formulada per aquest mateix 
interessat durant la informació pública de l’avanç del planejament, i aquí ha de ser 
reproduïda: 

“Al·legació 1.3.  

Pretensió: 

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

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

Primer. Directriu establerta al Pla director urbanístic del Pla de Bages44 segons 
la qual s’ha de potenciar l’equipament esportiu de Torroella (pàgina 10 de 
l’avanç i 22 de la memòria de l’aprovació inicial). 

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

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

Conclusió: 

 Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 6.11. 

Pretensió: 

La regulació del sistema d’equipaments és obsoleta i no es adient per configurar 
volumètricament un equipament sanitari assistencial. 

Anàlisi: 

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

Al·legació 6.12. 

Pretensió: 

S’ha d’endegar la revisió del Pla general. 

Anàlisi: 

Aquesta qüestió va ser tractada substancialment en l’anàlisi a l’informe 23/2013, de 28 
de novembre, del secretari, en relació a l’al·legació 1.2. formulada per aquest mateix 
interessat durant la informació pública de l’avanç del planejament, i aquí ha de ser 
reproduïda: 

“Al·legació 1.2.  

                                                      
44

 Aprovat per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya el dia 10 d’octubre de 2006. Aquest acord i les normes urbanístiques es van publicar al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de desembre de 2006. Es correspon amb l’expedient 

2003/006781/N de la Direcció General d’Urbanisme. 
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Pretensió: 

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

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

Dos. L’alteració de l’ordenació necessàriament hauria de fer-se en el marc de 
l’adaptació del Pla territorial parcial de les comarques centrals45, i una 
modificació puntual no és l’instrument adequat a tal efecte. L’Ajuntament ha 
omès l’obligació d’adaptar el planejament urbanístic general al Pla territorial 
parcial de les comarques centrals. 

Anàlisi: 

El transcurs del termini previst al mateix planejament per a la seva revisió, 
habilita aquesta sense la necessitat de la concurrència de cap circumstància 
específica i evita que pugui considerar-se anticipada la revisió46.  

Tanmateix, atesa la naturalesa de disposició administrativa general del 
planejament urbanístic47 i la seva vigència indefinida48, el transcurs del termini 
previst per a la seva revisió no impossibilita una modificació del planejament 
quan concorren les circumstàncies d’interès públic que la legitimen49. 

La consideració de l’actuació com a millora urbana comporta que 
preceptivament s’hagi d’aprovar la modificació del planejament urbanístic 
general que no la contempla, prèviament o simultàniament50. 

El Pla territorial parcial de les comarques centrals no obliga a adaptar el 
planejament urbanístic general a aquesta ordenació territorial prèviament a 
qualsevol modificació seva, sinó imposa només que les modificacions que es 
tramitin s’efectuïn amb coherència amb ella51. Tant l’avanç (pàgines 10 a 12) 
com la memòria de l’aprovació inicial justifiquen (pàgines 19 a 21) 
adequadament el compliment d’aquest requisit de coherència. 

Conclusió: 

                                                      
45

 Aprovat per l’Acord GOV/156/2008, de 16 de desembre. Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya 5241, de 22 d’octubre de 2008. 
46

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

d’urbanisme. 
47

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

d’urbanisme. 
48

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

d’urbanisme. 
49

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

d’urbanisme. 
50

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

d’urbanisme. 
51

 Article 13.2 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme i 1.16 de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial de les comarques 

centrals. 
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 Procedeix desestimar aquesta al·legació.” 

Conclusió: 

Procedeix desestimar aquesta al·legació. 

 

VUITÈ. Anàlisi dels informes sectorials emesos 

Primer. Informe del tècnic d’avaluació ambiental de la Catalunya Central 

Presenta caràcter favorable amb la condició que es reculli íntegrament als Criteris 
d’ordenació i d’integració paisatgística de la normativa per a l’àmbit de Torroella de 
Baix, les condicions de la resolució TES/1648/2013, de 25 de juny, per la qual es va 
declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la present Modificació, que no han 
estat recollides: 

a) S’ha de conservar la majoria de la vegetació arbòria existent, especialment els 
exemplars més madurs d’alzines, i incrementar-la en el conjunt de l’àmbit, i en 
els espais actualment erms, amb espècies pròpies de la zona. 

b) L’instrument de planejament que desenvolupi la modificació ha de preveure el 
sanejament del torrent de Torroella de Baix en aquest àmbit per eliminar la 
vegetació al·lòctona. 

Aquestes prescripcions s’han incorporat a l’instrument que se sotmetrà a l’aprovació 
definitiva. 

Segon. Informe del tècnic del servei d’equipaments esportius del Consell Català de 
l’Esport. 

Presenta caràcter favorable i no incorpora cap determinació que obligatòriament s’hagi 
d’incorporar a l’ordenació. 

Confirma la idoneïtat de la ubicació de les instal·lacions esportives, així qualificada per 
l’administració sectorial competent. 

Tercer. Informe del tècnic de les demarcacions territorials de Tordera-Besós i 
Llobregat i del cap de la demarcació territorial de Llobregat-Foix i Todera-Besos de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 

Aquest informe s’ha rebut posteriorment a la finalització de la informació pública, però 
és el que s’ha emès en relació a l’avanç, de forma extemporània. 

Presenta caràcter favorable i no incorpora cap determinació que obligatòriament s’hagi 
d’incorporar a l’ordenació. 

Quart. Informes sobre les infraestructures d’aigua potable i de la xarxa de 
clavegueram, emesos per Aigües de Manresa, S.A.  

Estableixen els criteris que hauran de seguir-se a les futures infraestructures del 
sector. 
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Com a determinacions que s’imposen al projecte d’urbanització, caldrà que es recullin 
en el futur pla parcial52.  

Tercer. Informe sobre les infraestructures elèctriques emès per Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L. 

L’informe incorpora el següent diagnòstic: 

“ZONA PINEDA DE BAGES: Infraestructura elèctrica suficient. Cal recordar 
que a l’hora de desenvolupar el PGOU caldrà que el promotor demani les 
variants dels serveis afectats que calguin. 

ZONA TORRUELLA DE BAIX: Falta documentació per pronunciar-se sobre la 
suficiència de la capacitat de la xarxa elèctrica actual per atendre els nous usos 
a que es destinarà la nova zona d’equipaments. Sembla que la xarxa actual pot 
ser insuficient pel que el pla ha de contemplar la connexió de les noves 
escomeses allà on les xarxes elèctriques tinguin capacitat. El PGOU ha de 
comptar doncs amb la partida necessària per a dotar dels serveis bàsics 
elèctrics als nous usos d’espais lliures i equipaments.” 

Sobre aquest darrer aspecte, cal dir que la concreta dotació elèctrica ha de 
determinar-se per mitjà del projecte d’obra municipal ordinària constructiva de 
l’equipament i no és matèria pròpia de l’ordenació urbanística. 

Per tant, s’ha d’entendre emès en un sentit favorable. 

Conclusió 

Dels informes sectorials emesos, no es dedueix la necessitat d’alterar les 
determinacions de l’ordenació, amb les soles precisions que en cada cas s’han 
formulat. 

Quant als informes sectorials sol·licitats i no emesos, tota vegada que ha transcorregut 
el termini per a la seva emissió, es pot prosseguir la tramitació53. 

NOVÈ. Sentit de l’acord d’aprovació provisional 

Considerant que l’instrument d’aprovació inicial i provisional són idèntics, en allò que 
resulta transcendent per a l’anàlisi ja practicat a l’aprovació inicial (es limita a les 
incorporacions de prescripcions d’informes sectorials indicades i a la introducció 
alguns aclariments puntuals i correccions d’errors que no alteren la seva substancia), 
totes les consideracions sobre la seva anàlisi s’han de tenir aquí per reproduïdes. 

El text de la proposta d’acord s’ajusta dret. 

 

 

                                                      
52

 Article 87.2.c del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
53

 Article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions publiques i 

del procediment administratiu comú. 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

94 
 

CONCLUSIONS 

S’ajusta a dret la proposta d’aprovació provisional de modificació puntual dels sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del Pla General d’ordenació urbana de Sant Fruitós de 
Bages, a Pineda de Bages i a Torroella de Baix. 

Sant Fruitós de Bages 

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

 
 

14. Assabentat de la cessió de terrenys al Consorci Urbanístic l'Agulla per 
l'ajuntament de Manresa i emplaçament a fer una proposta de 
planejament urbanístic. 

 
 
El 30 d’abril de 2014 l’Ajuntament de Manresa va presentar el següent escrit ( RE 1778 
) :  
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Per la qual cosa, 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Donar-se per assabentat el Ple de l’escrit de l’ajuntament de Manresa, en el 
qual s’informa de la cessió de 19 ha de terreny del turó dels Quatre Cantons al 
Consorci de l’Agulla, rebudes gratuïtament de Projectes Territorials del Bages; 
s’emplaça al mateix consorci a disposar d’una proposta d’avantprojecte urbanístic i 
obrir un debat ciutadà al respecte; i a avençar en la redacció de projectes executius de 
millora d’accessibilitat als espais públics existents actualment.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
 

15. Acceptació de les bases i participació en la convocatòria per la concessió 
de subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació 
i manteniment de lleres publiques en tram urbà. 

 
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 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
Primer. Mitjançant Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació 
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i manteniment de lleres públiques en tram urbà publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6612 de 29/04/2014. 
 
Segon. Per part de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha procedit a l’elaboració de la 
documentació establerta a les bases de la convocatòria als efectes de formular la 
corresponent sol·licitud que ha d’esser tramesa en termini. I que aquest termini 
finalitza el dia 30 de maig de 2014. 
 

Tercer. Les actuacions per les que es realitza la sol·licitud consten de treballs de 
neteja de llera amb vegetació elevada amb materials diversos de arrossegament, 
inclosa l’arrencada d’arrels fins a 50 cm en totes les zones de canyissar en el tram del 
Torrent de Torroella de Dalt. El pressupost de despeses previst de 12.782,96 € i dels 
que es sol·licita una subvenció de 10.226,36 €, corresponent al 80% del cost total de 
l’actuació. 
 
Quart. Vist l’informe emès per la interventora municipal, en data 8 de maig de 2014 on 
consta que a l’aplicació pressupostària 22 179 22799 existeix crèdit suficient per 
l’import màxim de 3000 €, dels quals s’ha realitzat l’oportuna retenció per la realització 
de l’actuació descrita en el paràgraf anterior. 
 
Cinquè. Atès que el pagament d’aquesta subvenció, en cas d’atorgament, consisteix 
en l’execució de l’actuació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant, 
Forestal Catalunya, SA, amb l’assumpció per part de l’Agència del 80% de l’import 
total de l’actuació, incloent-hi la part proporcional de l’IVA, d’acord amb l’article 6 de les 
bases reguladores aprovades per la supraesmentada Resolució. 
 
Sisè. Atès que d’acord amb els requisits de les sol·licituds i la documentació 
necessària que fixa la Resolució TES/898/2014, es desprèn que el Ple de l’Ajuntament 
és l’òrgan que ha de manifestar l’acceptació de les bases de la referida convocatòria. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Acceptar les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la 
realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 
aprovades per la Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril. 
 
Segon. Concórrer a la convocatòria de subvencions consistents en la realització 
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, en la 
modalitat de subvenció aprovada per Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril. 
 
Tercer. Aprovar com a documents annexos a la present resolució la documentació 
anomenada “MEMÒRIA VALORADA. NETEJA DE LLERES PÚBLIQUES ANY 2014” 
que conté el projecte pel qual es sol·licita la subvenció de l’actuació de neteja de llera 
amb vegetació elevada amb materials diversos de arrossegament de 10.226,36 €, amb 
un pressupost de despeses previst de 12.782,96 € . 
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Quart. Aprovar la tramesa de la sol·licitud de subvenció i de la documentació requerida 
per les bases de la convocatòria. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 

16. Pregunta del grup municipal CIU sobre el compliment del tràmit 
d’informació pública de l’acord adoptat pel ple municipal en sessió de 12 
de març de 2014, d’aprovació inicial de la  modificació de la normativa de 
règim intern del servei de centre de dia i de residència assistida.  

 
Primer. El grup municipal CIU presenta escrit al registre d’entrada municipal ( RE núm. 
1846 de 7.5.14 ) en el següent sentit :  
 
Merce Casals Martínez, amb DNI nº 77735003V, portaveu del Grup Municipal de 
Convergencia i Unió a l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages, formula pregunta al ple 
que s'ha de celebrar el dia 14 de maig de 2014, segons els següents 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat dia 12 de març es va celebrar ple ordinari,  el qual va acordar iniciar 
l'expedient per l'aprovació de la modificació de la normativa de règim intern 
corresponent a les prestacions de servei públic del servei de llar residència. 
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Així mateix es va aprovar inicialment el nou text del "Reglament de règim intern del 
servei de centre de dia" i "Reglament de règim intern del  servei de residència 
assistida". 
 
El punt quart dels acords estipulava la forma de sotmetre a informació pública els 
acords que s'aprovaven inicialment, tal i com estipula la Llei 7/1985 reguladora de les 
Bases del Règim Local i el DL 2/2003 Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, amb la publicació al BOPB i marcant el termini de trenta dies per tal que 
les persones afectades poguessin presentar reclamacions o al.Iegacions al text 
aprovat. Així mateix es va fer constar en aquest punt que per tal d'assegurar la 
màxima difusió de l'aprovació inicial del text i com a mecanisme de participació dels 
usuaris del servei, l'ajuntament realitzaria una sessió informativa als usuaris el dia 17 
de març de 2014 a les 19 hores, prèvia tramesa del text dels  reglaments aprovats 
inicialment amb anterioritat a dita reunió. 
 
En base als fonaments esmentats fem les següents 
 
PREGUNTES  AL PLE: 
 
PRIMERA.- S'ha fet tramesa als usuaris del servei dels textos aprovats inicialment al 
ple del dia 12 de març de 2014? 
 
SEGONA.- S'ha convocat la reunió del dia 17 de març de 2014, tal i com preveia a 
l'acord quart sobre la informació pública? 
 
TERCERA.- S'ha convocat alguna reunió per tractar aquest assumpte amb els usuaris 
o familiars en alguna data posterior al dia 17 de març ? 
 
QUARTA.- En cas de respostes negatives, ens podrien contestar per quin motiu no 
s'ha fet tramesa als usuaris dels nous textos del reglament ni tampoc s'ha convocat la 
reunió informativa tal i com es va comprometre l'equip de govern en l'acord aprovat al 
ple del dia 12 de març de 2014? 
 
Sant Fruitós de Bages, 7 de maig de 2014. 
Merce Casals Martínez 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment  
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17. Pregunta de l'alcalde al regidor Sr. Roger Grandia Borràs sobre la 
compatibilitat urbanística de l'empresa Hermanos Pratginestós SA. 

 
Primer. L’alcalde presenta escrit al registre d’entrada municipal ( RE núm. 1860 de 
8.5.14 ) en el següent sentit :  
 
Joan Carles Batanés Subirana, amb DNI 46651816-L, Alcalde de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, formula pregunta per incloure al Pie Municipal de data  14 de maig 
de 2014. 
 
PREGUNTA ADREÇADA AL REGIDOR ROGER GRANDIA BORRÀS PERQUE LA 
RESPONGUI ORALMENT DAVANT DEL PLE 
 
El dia 13 de març de 2014 vaig notificar al regidor Roger Grandia Borràs, del grup 
municipal de Convergència i Unió, un escrit meu on li demanava col.Iaboració sobre un 
antecedent que es va produir quan ell formava part del govern municipal i tenia 
responsabilitats com a regidor de Medi Ambient. Aquesta col.Iaboració la demanava 
per tal de conèixer exactament els antecedents d'una decisió municipal que pot afectar 
tramitacions que ha de dur a terme properament l'Ajuntament. 
 
L'antecedent sobre el qual li vaig demanar la informació era el següent. El 
22.juliol.2005, !'empresa "Hermanos Pratginestós", dedicada al reciclatge i 
sobradament coneguda al nostre municipi, va demanar un certificat de compatibilitat 
urbanística. Aquest certificat havia de dir si l'activitat era o no compatible 
urbanísticament amb el seu emplaçament. El certificat era un requisit imprescindible 
perquè la Generalitat atorgués, o no, a l'activitat l'autorització ambiental exigida per al 
seu funcionament. El dia 15.setembre.2005 l'arquitecte municipal va emetre un informe 
en el qual declarava que l'activitat no era compatible. El dia 7.octubre.2005, la Junta 
de Govern Local, a proposta del regidor Roger Grandia va declarar que l'activitat era 
compatible. 
 
Considero que hi ha un canvi de criteri clar entre el que diu l'informe de l'arquitecte i el 
que diu l'acord de la Junta de Govern a proposta seva. No consta que hi hagi cap 
informe d'un altre tècnic que justifiqui aquest canvi de criteri i la mateixa Junta no 
explica al seu acord les raons del canvi de criteri. 
 
El Sr. Roger Grandia en resposta a la meva petició de col.laboració, ha tingut 
l'amabilitat de respondre'm amb l'escrit del dia 22.abril.2014. Aquest escrit reprodueix 
algunes informacions que consten a l'expedient administratiu, però no respon a la 
pregunta que li feia a la carta que li vaig adreçar. Així mateix en el seu escrit de 
resposta indica erròniament que l'autorització és provisional, quan resulta que és 
ferma, tal com queda clar en el punt 1 de la resolució de l'autorització ambiental de la 
Generalitat de data 26.desembre.2006, i com així mateix cita vostè en la seva pròpia 
resposta el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Text 
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Refós de la Llei d'Urbanisme indica clarament al Capítol V article 53 punt 3: "No 
s'admeten com a usos provisionals els usos residencials ni els usos industrials". 
 
Per aquest motiu, li torno a formular davant del Ple, perque tingui ara l'oportunitat de 
respondre la pregunta que li vaig adreçar: 
 
En base a quin criteri tècnic, si l'activitat no era compatible segons l'arquitecte 
municipal, la Junta de Govern local va decidir que passava a ser compatible ? 
 
Joan Carles Batanés i Subirana 
Alcalde de Sant Fruitós de Bages 
Sant Fruitós de Bages, a 7 de maig de 2014 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment  

 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 22:40 hores del dia 14 de maig de 2014 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
 
 
 


