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ACTA NÚM. 13/2014 ( 1213.03.013 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
10 DE SETEMBRE 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 ) 1 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
 
ALTRES ASSISTENTS :  
 
Sra. Gemma Bau Puig, interventora 2 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ). 
 
 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 19:00 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.  
 

 
  

                                                      
1
 S’incorpora a la sessió durant el desenvolupament del punt 1. 

2
 Present en la sessió fins la finalització del punt número 8. 
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

1. Aprovació de l’acta de les següents 
sessions :  ordinària de 9 de juliol de 2014 i 
extraordinària de 30 de juliol de 2014. 

924/2014 
1172/2014 

3 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.    

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

46/2014 4 

3. Donar compte dels acords de la Junta de 
Govern les sessions següents : ordinàries 
de 16 de juny, 9 de juliol i 21 de juliol; 
extraordinària de 30 de juliol; i 
extraordinària i urgent de 30 de juliol de 
2014.    

876/2014 
969/2014 
1077/2014 
1137/2014 
1194/2014 

13 

4. Donar compte de l’informe d’avaluació 
d’obligacions trimestrals. Segon 
trimestre/2014 

1112/2014 14 

5. Donar compte de l’informe de tresoreria 
previst a la Llei 15/2010, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials i 
l’informe d’intervenció previst en la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic. 
Segon trimestre/2014. 

1175/2014 14 

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS   

6. Sol·licitud de compatibilitat de la insertora 
laboral per a l’exercici d’activitat privada de 
psicòloga clínica i formadora en l’àrea de la 
psicologia. 

1095/2014 17 

7. Ampliació de la delegació de funcions a la 
Diputació de Barcelona en matèria de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret  públic i 
reserva de facultats 

1275/2014 19 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI   

8. Aprovació inicial de l'expedient d'alteració 
dels termes municipals de Santpedor i Sant 
Fruitós de Bages 

118/2014 25 

9. Pronunciament del Ple favorable a 
l’alteració del terme municipal de Sant 

964/2013 27 
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Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada 

10. Aprovació inicial com a resolució del 
conveni urbanístic relatiu a l’àmbit de la 
UA-14 delimitat pel Pla General d’ordenació 
urbana de Sant Fruitós de Bages. 

1251/2014 29 

11. Modificació del Pla general d’ordenació 
urbana en l’àmbit de la Plaça Onze  de 
setembre i de l’Avinguda Jaume I. 

1265/2014 39 

12. Modificació dels estatuts del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus 

1238/2014 42 

13. Aprovació inicial de la relació de béns i 
drets afectats en l’expropiació forçosa dels 
béns afectats per la gestió urbanística 
integrada del polígon definit per la 
Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit Plaça de la Vila. 

1296/2014 62 

PRECS I PREGUNTES   

14. Pregunta del grup municipal CIU sobre 
l’obertura dels bars del camp de futbol i 
pavelló segons el previst al plec de 
clàusules .  

1304/2014 73 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

Sobrevingut 1. Sol·licitud de compatibilitat per a 
l’exercici d’una segona activitat privada del 
XXX, Tresorer municipal. 

1310/2014 69 

Sobrevingut 2. Modificació dels nomenament 
de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats competència del Ple, a resultes de la 
redistribució de competències en l’equip de 
govern. 

1323/2014 71 

 
 

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions :  ordinària de 9 de juliol 
de 2014 i extraordinària de 30 de juliol de 2014. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 

2014-0446 3/7/14 960/2014 Danys al patrimoni municipal / Control de recurs 
judicial (diligències prèvies 190/2014 Jutjat Instrucció 
núm. 1 de Manresa): incoació amb suspensió de 
procediment de reclamació per danys al mobiliari 
urbà i compareixença en diligències penals en tràmit  

2014-0447 3/7/14 954/2013 Aprovació de la justificació de la subvenció a l’AVV 
Torruella de Baix 2013 i ordenació de pagament, 

2014-0448 3/7/14 517/2014 Instruccions per la gestió de documents i expedients 
(2014)  : resolució de recurs de reposició interposat 
contra decret núm. 2014-0339 , de 27 de maig, 
interposat per la regidora del grup municipal CIU, 
Sra. Mercè Casals Martínez.  

2014-0449 3/7/14 1070/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/38  

2014-0450 3/7/14 924/2014 Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del 
ple a celebrar el dia 9 de juliol de 2014  

2014-0451 3/7/14 969/2014 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dia 9 de juliol de 2014  

2014-0452 3/7/14 973/2014 Inici de procediment de baixes d’ofici per inscripció 
indeguda al Padró municipal d'habitants  

2014-0453 3/7/14 1055/2014 Renúncia voluntària de la candidata al Pla de 
promoció de l’ocupació 2014 i nova contractació ( 
netejadora ) 

2014-0454 4/7/14 1066/2014 Conveni amb el Consell Comarcal actuació PUOSC: 
Aprovació de la liquidació núm. 83 derivada del 
conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 
delegació/encomanda de l’obra “Arranjament del 
camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis”  

2014-0455 4/7/14 998/2014 Aprovació de la relació d’obligats al pagament de la 
matrícula dels alumnes de continuïtat del curs 
2014/15 de la llar d’infants municipal "Les Oliveres"  
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2014-0456 8/7/14 1073/2014 Reconeixement d’antiguitat a una funcionària 
(triennis) 

2014-0457 8/7/14 1075/2014 Reconeixement de trienni a un agent.  

2014-0458 9/7/14 664/2013 Aprovació de factures núm. 1244 i 1249 pel contracte 
de subministrament de mobiliari i equipament per a la 
nova biblioteca municipal.  

2014-0459 9/7/14 1081/2013 Aprovació de la factura i certificació derivada del 
contracte d’obres contingudes al Projecte executiu 
d’obres d’urbanització de l’avinguda de Sant Joan 
entre el carrer de Ramón y Cajal i el carrer d’Eugeni 
d’Ors.  

2014-0460 9/7/14 678/2013 Aprovació de la factura del contracte de 
subministrament audiovisuals per la nova biblioteca 
municipal  

2014-0461 10/7/14 1052/2014 Aprovació del padró del preu públic dels usuaris de la 
llar d'Infants municipal "Les Oliveres"  corresponent 
al mes de JULIOL 2014 

2014-0462 10/7/14 943/2014 Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos 
i exclosos, composició del tribunal qualificador i dates 
per les proves selectives pel nomenament interí 
d’una plaça de tècnic/a de gestió econòmica-tresorer 
per substitució del titular en comissió de serveis i 
creació de borsa de treball.  

2014-0463 11/7/14 206/2014 Resolució del concurs ordinari per  la provisió 
definitiva del lloc de treball d’intervenció de segona 
classe.  

2014-0464 11/7/14 1088/2014 Autorització per a la circulació motoritzada en grup 
per camins rurals, sens finalitat competitiva, per  la 
celebració de la Matinal pel Bages  

2014-0465 11/7/14 581/2014 Sol·licitud jubilació parcial XXX (Of. Brigada)  : 
Aprovació de la  llista definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos per la provisió temporal d’una plaça d’oficial 
2a temporal per contracte de relleu i creació de borsa 
de treball.  

2014-0466 11/7/14 1138/2013 Aprovació de la factura derivada del contracte menor 
de subministrament de material de construcció per tal 
de destinar-ho a la campanya de millora i acabament 
de voreres per als àmbits de Pineda de Bages i  Les 
Brucardes.  

2014-0467 11/7/14 841/2014 Aprovació del llistat de beneficiaris de la bonificació 
del 35% de la taxa d’escombraries corresponent a 
l’exercici 20143 Pendent de signatures 

 

                                                      
3
 A aquest decret no fou signat pel Secretari, per absència, per la qual cosa fou reenviat a 

signatura del Vicesecretari , essent substituït pel decret  núm. 468 de 14.7.14 
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2014-0468 14/7/14 841/2014 Aprovació del llistat de beneficiaris de la bonificació 
del 35% de la taxa d’escombraries corresponent a 
l’exercici 2014  

2014-0469 15/7/14 1026/2014 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió 
d'estudi per l'elaboració de projecte de reglament 
d'ús i funcionament de la biblioteca municipal, pel dia 
23 de setembre de 2014 

2014-0470 15/7/14 884/2014 Convocatòria i bases Tècnic mig ESPORTS    
Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos 
i exclosos, composició del tribunal qualificador i dates 
per les proves selectives pel nomenament interí 
d’una plaça de tècnic/a mig de gestió per proveir un 
lloc de tècnic/a d’esports fins a la cobertura definitiva 
de l aplaça i creació de borsa de treball.   

2014-0471 15/7/14 640/2014 Requeriment de documentació de la documentació 
preceptiva, prèvia a l'adjudicació del contracte per a 
la gestió del bar del pavelló i del bar del camp de 
futbol municipals  

2014-0472 15/7/14 960/2014 Danys al patrimoni municipal / Control de recurs 
judicial (diligències prèvies 190/2014 Jutjat Instrucció 
núm. 1 de Manresa)  : finalització de procediment de 
reclamació per danys per manca d’objecte amb 
impossibilitat material de continuació.   

2014-0473 16/7/14 1109/2014 Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni civil 

2014-0474 16/7/14 684/2014 Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 
del contracte administratiu especial del servei de 
gestió, explotació del bar restaurant i dinamització 
del Teatre Casal Cultural com un projecte global de 
dinamització sòcio-cultural de Sant Fruitós de Bages  

2014-0475 16/7/14 1/2014 Requeriment de presentació de la documentació 
preceptiva, prèvia a l'acord d'adjudicació del 
contracte d’alienació de dos vehicles d’alta mobilitat ( 
quads  ). 

2014-0476 17/7/14 1031/2014 Incoar el procediment per la resolució d’expedients 
sancionadors d’infraccions de trànsit, incloses dins 
les remeses 14029849, 1403028, 14032220 i 
14033582. 

2014-0477 17/7/14 1118/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/45  

2014-0478 17/7/14 1121/2014 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència 
als membres de la Corporació i l’assignació mensual 
als grups municipals ( JUNY /2014 ), i portaveus 
grups municipals primer semestre/2014 
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2014-0479 17/7/14 1101/2014 Ordre d’execució de neteja i conservació de terrenys 
i solars del T.M. de Sant Fruitós de Bages 2014.  

2014-0480 17/7/14 1077/2014 Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local pel dia 21 de juliol de 2014  

2014-0481 18/7/14 1075/2013 Correcció d'errada material relativa al Decret 2014-
429, Urbanització anticipada separata del projecte 
d’urbanització del sector Est-accés llar d’infants Les 
Oliveres de data 30/06/2014  

2014-0482 18/7/14 669/2014 Correcció de dos errors materials sobre el decret 
2014-0255 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, corresponents 
a l’expedient nº 2014/669 de RELACIÓ DE 
FACTURES de data 24/04/2014, número de relació 
O/2014/20)  

2014-0483 21/7/14 980/2014 Delegació de funcions de secretari de la comissió 
d'estudi per l'elaboració de projecte d'ordenança 
municipal reguladora de guals per entrada i sortida 
de vehicles  

2014-0484 21/7/14 1026/2014 Delegació de les funcions de secretari de la comissió 
d'estudi per elaboració del projecte de reglament d'ús 
i funcionament de la biblioteca municipal  

2014-0485 21/7/14 980/2014 Convocatòria de la comissió d'estudi per l'elaboració 
de l'ordenança de guals (24/07/2014 a les 13:30)  

2014-0486 21/7/14 1006/2014 Convocatòria de la comissió d'estudi per l'elaboració 
de projecte d'ordenança d'administració electrònica i 
transparència (23/09/2014)  

2014-0487 22/7/14 884/2014 Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos pel nomenament interí d’una plaçà de 
tècnic/ca mig de gestió per proveir una plaça de 
tècnic d’esports  

2014-0488 23/7/14 1151/2014 Autorització i ordenació del pagament a justificar per 
la reparació d’un para-sol de l’escola Pla del Puig  

2014-0489 23/7/14 1127/2014 Aprovar el padró de beneficiaris per la prestació del 
servei de teleassistència, mes d'agost  

2014-0490 24/7/14 1162/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/46  

2014-0491 24/7/14 1128/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0492 25/7/14 1146/2014 Aprovació de la despesa corresponent al mes de 
Juliol de 2014.  

2014-0493 25/7/14 1164/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/47  

2014-0494 25/7/14 305/2014 Delegacions d'alcaldia en els tinents d'alcalde per 
gaudi del període de vacances d'estiu  
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2014-0495 25/7/14 1172/2014 Convocatòria sessió urgent de la Junta de Portaveus 
pel dia 28-7-14 i de sessió extraordinària del ple 
municipal pel dia 30 de juliol de 2014  

2014-0496 28/7/14 1119/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0497 28/7/14 1117/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0498 28/7/14 1115/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0499 28/7/14 1078/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0500 28/7/14 1114/2014 Reconeixement de trienni  

2014-0501 28/7/14 1137/2014 Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta 
de Govern local pel dia 30 de juliol de 2014 ( 
extraordinària )  

2014-0502 28/7/14 1181/2014 Aprovació d'una operació de préstec d'import 
47.838,10 €  per finançar les inversions de reasfaltat 
de carrers 2014 i adquisició de motos de policia i 
amortització del mateix, amb càrrec a romanent de 
tresoreria per despeses generals  

2014-0503 30/7/14 166/2013 Resolució dels recursos de reposició presentats per 
Immobiliària Saclosa i Ceplus 6, contra l'acord de la 
Junta de Govern Local de 5.5.14, d’aprovació 
definitiva del Projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl 
urbà no urbanitzat de La Serreta  

2014-0504 30/7/14 1190/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/48  

2014-0505 30/7/14 1186/2014 Jubilació parcial d’un treballador de la brigada 
municipal i formalització del contracte de relleu del 
seu substitut, data d'efectes 1-09-14.  

2014-0506 30/7/14 1119/2013 Baixes definitives del Padró municipal d'habitants per 
inscripció indeguda  

2014-0507 30/7/14 1191/2014 Mesures municipals sobre adaptació de convenis i 
instruments de cooperació subscrits entre la 
Generalitat de Catalunya i l'ajuntament a la DA 9a de 
la LRSAL  

2014-0508 30/7/14 1194/2014 Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2014  ( 
extraordinària i urgent )  

2014-0509 31/7/14 1133/2014 Declaració de ruïna dels edificis de Cal Barber i 
Pisos de l’Hostal amb cobert annex al Pont de 
Cabrianes Ref. Cadastral 08212A008000290000DT i 
declaració de ruïna imminent de l’edifici dels Pisos de 
l’Hostal.  

2014-0510 1/8/14 1189/2014 Nomenament de funcionari interí per ocupar la plaça 
de Tècnic/a mig de gestió en Esports i Educació 
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2014-0511 1/8/14 1195/2014 Emissió sol·licitat per Cadastre en relació a ponència 
de valors parcial verificada per la Junta Tècnica 
Territorial de Coordinació Immobiliària de Catalunya  

2014-0512 1/8/14 1062/2013 Ordre d’execució al carrer Ramon y Cajal, 43  

2014-0513 1/8/14 1082/2014 Aplicació de la via de constrenyiment pel cobrament 
de les quotes d’urbanització impagades a la JC Pla 
Parcial Sector Residencial Est i de tramesa a l’ORGT 
de la Diputació de Barcelona per la seva aplicació. 

2014-0514 1/8/14 1166/2014 Aplicació de la via de constrenyiment pel cobrament 
de les quotes d’urbanització impagades  J.C. 
SECTOR INDUSTRIAL CTRA DE BERGA I 
SUBSECTOR II i de tramesa a l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona per la seva aplicació. 

2014-0515 1/8/14 1090/2014 Funcions d'agent de la Policia Local, TIP 1034, 
segons informe SPA de data 30-07-14.  

2014-0516 5/8/14 1204/2014 Incoar el procediment per la resolució d’expedients 
sancionadors d’infraccions de trànsit se les relacions 
annexes i detallades una a una i incloses dins les 
remeses núm. 14034809 i 14037182.  

2014-0517 5/8/14 1205/2014 Sol·licitud de bestreta.  

2014-0518 5/8/14 810/2014 Sol·licitud de comissió de serveis del Tècnic de 
Gestió Econòmica per part de l’Ajuntament de 
Cardona   : cessament funcionari interí.  

2014-0519 5/8/14 1207/2014 Nomenament interí d’un tècnic mig de gestió 
econòmica i tresoreria, a resultes d'haver guanyat el 
procés selectiu corresponent, per a substituir el titular 
que es troba en comissió de serveis.  

2014-0520 7/8/14 1207/2014 Esmena d’error en la redacció punt tercer part 
dispositiva del decret núm. 519 de data 5-08-2014, 
sobre nomenament interí com a Tècnic/a mig gestió 
econòmica i tresoreria ens substitució del titular, 
durant el període en que aquest es trobi en situació 
de comissió de serveis en una altra administració 
local,  fruit d'haver guanyat el procés selectiu 
corresponent   

2014-0521 7/8/14 968/2014 Cessament com a funcionària interina de l’Auxiliar de 
la biblioteca municipal, per finalització de les 
substitucions durant el període de vacances d'estiu.  

2014-0522 8/8/14 782/2014 Llicència Urbanística : Sobre la suspensió acordada 
pel Ple municipal en sessió extraordinària de 30 de 
juliol de 2014.  

2014-0523 8/8/14 797/2014 Llicència d’obertura i ús de centre de culte : Sobre la 
suspensió acordada pel Ple municipal en sessió 
extraordinària de 30 de juliol de 2014. 
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2014-0524 8/8/14 782/2014 Llicència Urbanística  : Sobre la suspensió acordada 
pel Ple municipal en sessió extraordinària de 30 de 
juliol de 2014. 

2014-0525 8/8/14 782/2014 Llicència Urbanística : anul.lació del Decret 522/2014  

2014-0526 8/8/14 1220/2014 Sol·licitud de bestreta.  

2014-0527 11/8/14 1203/2014 Resolució de les al·legacions de l'Acta control 
financer de subvencions finançades pel FSE de l'any 
2011, corresponent a l'expedient B-128/11-1.  

2014-0528 11/8/14 1217/2014 Aprovació de l'adjudicació contracte menor pels 
treballs de reparació del regulador semafòric de 
Torruella de Baix.  

2014-0529 11/8/14 793/2013 Denegant a la Junta de Compensació Sector El Grau 
l'ampliació del termini per formular el compte de 
liquidació.  

2014-0530 11/8/14 1237/2014 Signatures autoritzades per disposar de fons 
municipals ( titulars i suplents )  

2014-0531 11/8/14 1215/2014 Desestimació de sol·licitud de paralització d'obres 
formulada per la mercantil Olçicabri SL  

2014-0532 13/8/14 1210/2014 Concessió d'ajudes d'urgència social a diferents 
usuaris de l'EBAS Municipal 

2014-0533 13/8/14 1202/2014 Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni civil  

2014-0534 13/8/14 1213/2014 Modificació del pressupost municipal per l’exercici 
2014, núm. 005/2014, mitjançant transferència de 
crèdit , modificació e l’annex d’inversions i aprovació 
d’una operació de crèdit, amb amortització anticipada 
complerta, per atendre el projecte denominat 
“Ordenació del carrer Sallent amb la Carretera de 
Vic” previst a l’annex d’inversions . aprovació de les 
actuacions.  

2014-0535 13/8/14 502/2014 Cessió de dades cadastrals a particulars  : 
Denegació sol·licitud cessió de dades  

2014-0536 13/8/14 640/2014 Adjudicació per procediment obert, del contracte 
administratiu especial del servei del bar ubicat al 
pavelló municipal d’esports i/o del bar ubicat al camp 
de futbol municipal (Lot 2 – bar del camp de futbol 
municipal).  

2014-0537 13/8/14 1060/2014 Aplanament en el recurs contenciós administratiu 
formulats per les operadores de telefonia mòbil, en 
relació a l’ordenança fiscal municipal reguladora de 
la taxa pe aprofitament especial del domini públic a 
favor d’empeses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general.  
( recurs 269/2009 TSJC  )  

2014-0538 13/8/14 1244/2014 Incoació de procediment disciplinari  
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2014-0539 19/8/14 734/2014 Adjudicació del contracte menor de les obres 
d’ordenació del carrer Sallent amb Carretera de Vic.  

2014-0540 19/8/14 502/2014 Cessió de dades cadastrals a particulars  : 
Denegació de sol·licitud de dades  

2014-0541 19/8/14 1249/2014 Aprovació del padró d’usuaris pel cobrament del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) mes de juliol  

2014-0542 21/8/14 1250/2014 Incoació d’expedient disciplinari.  

2014-0543 22/8/14 640/2014 Requeriment de les claus per accedir al camp de 
futbol municipal.  

2014-0544 22/8/14 640/2014 Inadmissió de l’acció de nul•litat actuada contra totes 
les actuacions del procediment de contractació del 
servei de bar del camp municipal de Futbol.  

2014-0545 22/8/14 1139/2013 Pla de reposicions i millores en instal·lacions de 
clavegueram 2013 : Aprovació de factures de 
clavegueram  

2014-0546 25/8/14 1243/2014 Adjudicació de les obres d’enderroc i de la direcció 
facultativa i la coordinació de la seguretat i salut dels 
Pisos de l’Hostal (cobert annex exclòs) al Pont de 
Cabrianes.  

2014-0547 25/8/14 1262/2014 Aprovació de despesa pel reconeixement  
d’obligacions i ordenació de pagament per les 
factures de la Notaria Fernández de Tejada 

2014-0548 25/8/14 1038/2014 Aprovació de la factura i certificació derivada del 
contracte dels treballs d’adequació i reforma per 
activitat recreativa de restauració del bar del pavelló 
d’esports municipal i del bar del camp de futbol 
municipal.  

2014-0549 25/8/14 1133/2014 Al.legacions formulades per OLÇICABRI SL, dins del 
procediment de declaració de ruïna  

2014-0550 26/8/14 1140/2014 Aprovació del reconeixement i obligacions i 
ordenació corresponent als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals del mes de JULIOL/2014  

2014-0551 26/8/14 1247/2014 Aprovació de la despesa de la nòmina AGOST 2014  

2014-0552 27/8/14 1133/2014 Aixecament d’actes notarials d’edificis  

2014-0553 27/8/14 841/2014 Denegació de sol•licitud de de bonificació del 35% de 
la taxa d’escombraries corresponent a l’exercici 2014 
per extemporaneïtat  

2014-0554 27/8/14 1240/2014 Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència 
als membres de la Corporació i l’assignació mensual 
als grups municipals JULIOL/2014.  

2014-0555 29/8/14 1272/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient nº 2014/1272 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació O/2014/49  
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2014-0556 29/8/14 1216/2014 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local del dia 1 de setembre de 2014  

2014-0557 29/8/14 1243/2014 Canvi de designació de tècnic responsable de la 
direcció facultativa i coordinació seguretat i salut de 
les obres d’enderroc dels Pisos de l'hostal (cobert 
annex exclòs) al Pont de Cabrianes  

2014-0558 29/8/14 1133/2014 Declaració de ruïna imminent del cobert annex als 
pisos de l'Hostal al Pont de Cabrianes.  

2014-0559 29/8/14 1243/2014 Adjudicació de les obres d’enderroc i de la direcció 
facultativa i la coordinació de la seguretat i salut del 
cobert annex als Pisos de l’Hostal del Pont de 
Cabrianes.  

2014-0560 1/9/14 1243/2014 Esmena del decret número 2014-546 de data 25-08-
2014 sobre l’adjudicació de les obres d’enderroc i de 
la direcció facultativa i la coordinació de la seguretat i 
salut dels Pisos de l’Hostal (cobert annex exclòs) al 
Pont de Cabrianes.  

2014-0561 1/9/14 1171/2014 Convocatòria de la Junta de Portaveus pel dia 4 de 
setembre de 2014  

2014-0562 1/9/14 1239/2014 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori de 4 de 
setembre de 2014 

2014-0563 1/9/14 1111/2014 Convocatòria sessió ordinària Comissió informativa 
Presidència i Serveis Central de 4 de setembre de 
2014  

2014-0564 4/9/14 149/2014 Accés a l'expedient 640/2014 a la portaveu del grup 
municipal de CIU  

2014-0565 4/9/14 1276/2014 Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
per l’aprovació del comptes general 2013 

2014-0566 4/9/14 1297/2014 Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/55  

2014-0567 4/9/14 1287/2014 Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes d'agost. 

2014-0568 4/9/14 1294-
2014 

Llistat per el cobrament del servei de teleassistència 
mes de setembre 

2014-0569 4/9/14 991/2014 Compareixença i formulació d'oposició respecte a 
recurs d'apel·lació (recurs contenciós administratiu 
88/2011 JCA 3)  
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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 les sessions següents 
: ordinàries de 16 de juny, 9 de juliol i 21 de juliol; extraordinària de 30 
de juliol; i extraordinària i urgent de 30 de juliol de 2014.    

 
A partir de la lectura de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local celebrada el dia 9 de juliol de 2014 es constata l’existència d’un error en la 
redacció del punt segon de la part dispositiva de l’acord número 7.9 (adjudicació dels 
treballs d’adequació i reforma per activitat recreativa de restauració del bar del pavelló 
d’esports municipal i del bar del camp de futbol) en tant la quantia que s’incorpora a la 
redacció d’aquest apartat repeteix l’import de licitació previst per aquest contracte 
(18.007,95 €, més 3.781,67 €, total 21.789,62 €) i no es correspon amb l’import 
d’adjudicació segons figura en el punt quart de la part expositiva i en els pressupostos 
d’execució que s’incorporen al mateix punt segon de la part dispositiva (13.519,60 €, 
més 2.839,12 €, total 16.358,72 i 4.488,35 €, mes 942,55 €, total 5.430,90 €). La 
correcció d’aquest error correspon esser realitzada conforme el previst a l’article 105.2 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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4. Donar compte de l’informe d’avaluació d’obligacions trimestrals. Segon 
trimestre/2014 

 
En data 26 de juliol de 2014 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la 
data de la seva emissió preveu complir o no els següents paràmetres: 
 
• Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• Previsió d’incompliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
• Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
 
( VEURE ANNEXOS AL FINAL ) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 

5. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic. Segon trimestre/2014. 

 
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst 
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Segon trimestre/2014.  
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TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011  .........................................................  50 dies 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ..........................................................  40 dies 
A partir de l’1 de gener de 2013 ..........................................................................  30 dies 

 

 Nombre Impot % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el 
termini legal 

409   454915,82 € 77,39% 

Resta de pagaments 192 132.873,18 € 22,61% 

Pagaments totals durant el trimestre 601     587.789,00€ 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural 

1     1.870,50 €  

 
Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per part de 
l’òrgan competent: 
 

Núm. de documents registrats Import global 

0  0,00 €  

 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA 
 

Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
Segon trimestre/2014. 

 
Ple de data, 10 de setembre de 2014. 

 

 
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’article 10 de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic. 
 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la  
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials: 

“Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

(...) 
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
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per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini. 

(...)”. 
 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic: 

“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat. 

Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat 
en les Administracions Públiques: 

 
1. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents 

de reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents. 
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les 

quals hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no 
s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest 
informe serà remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de 
l’any a l’òrgan de control intern”. 

 
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst a la Llei 
15/2010: 
 

Núm. obligacions Import global 

1 1.870,50 € 

 
Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per part de 
l’òrgan competent: 
 

Núm. de documents registrats Import global 

0  0,00 €  

 
 
RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: 
 

Intervingut i conforme:  X 

Informe amb objeccions:  

Observacions complementàries: 
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una regularització a la 
base de dades de la comptabilitat, de registres històrics de mes de 4 anys i que no estan 
depurats. 
 
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa pendents de 
pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel seu pagament, 
estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes seran compensades o 
abonades per la diferència. 

X 

 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

17 
 

 
L’Interventora       El Tresorer 
Gemma Bau Puig      David Magriñá Estivill 

 
 
( veure annexos al final ) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 

6. Sol·licitud de compatibilitat de la insertora laboral per a l’exercici 
d’activitat privada de psicòloga clínica i formadora en l’àrea de la 
psicologia. 

 
Primer. Atès que la Sra. XXX en data 9-07-2014 (RE número 2718), ha presentat 
sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada concretament per a 
l’activitat de psicòloga clínica i de formadora en l’àrea de psicologia. 
 
Segon.  Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 
 

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

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

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

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

 
Tercer. Atès el que estableixen els articles 54.1.s) i 333.a) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determina que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament. 
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S’ACORDA 
 
Primer. Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de psicòloga 
clínica i de formadora en l’àrea de psicologia a la Sra. XXX amb D.N.I. 39376321E, 
que ocupa el lloc de treball d’Insertora Laboral, amb les següents limitacions: 
 

- No podrà exercir l’activitat privada per la qual sol·licita la compatibilitat dins 
del terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 

- No podrà realitzar l’atenció clínica a pacients que actualment estiguin 
empadronats al municipi de Sant Fruitós de Bages, ni els que haguessin 
estat empadronats amb anterioritat.  

- No podrà realitzar la formació a persones ni a col·lectius que estiguin 
empadronats al municipi de Sant Fruitós de Bages, ni els que haguessin 
estat empadronats amb anterioritat, ni a persones jurídiques o físiques que 
tinguin interessos en el terme municipal. 

- No podrà realitzar l’atenció clínica a persones que actualment estiguin 
empadronats al municipi de Sant Fruitós de Bages, ni els que haguessin 
estat empadronats amb anterioritat. 

- No podrà atendré pacients ni donar formació a persones o col·lectius que 
hagin prestat serveis amb anterioritat, ni que prestin serveis a l’actualitat 
com empresa subcontractada/externa per aquesta Corporació.  

- No podrà veure’s afectat el seu horari ordinari de treball que desenvolupa 
en aquesta Corporació, tenint en compte que la jornada actual es de 25 
hores setmanals, i si en un futur s’ampliés aquesta jornada tampoc podria 
veure’s afectat el nou horari. 
  

Segon. La Sra. Garrido està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada.  
 
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. 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

7. Ampliació de la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona en 
matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret  públic i reserva de facultats 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant 
l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos 
de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular 
l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- 
que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en 
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot 
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s'especifiquen: 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUTS EN TERRENYS D’US PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER 
I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC  
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 

 Recaptació dels deutes en període executiu 
 

 Liquidació d’interessos de demora. 
 

 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
 
COSTES JUDICIALS DERIVADES DE PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

  
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 
 Recaptació dels deutes, tant  en període voluntari com executiu. 

 
 Liquidació d’interessos de demora. 

 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 

 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors acords. 

 
 
SEGON.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte 
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a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
TERCER .- Especificar que, en relació amb les anteriors delegacions i als acords 
municipals adoptats amb anterioritat  aquesta data, relatius a la delegació en la 
Diputació de Barcelona de facultats gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
municipals i altres ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, 
les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o 
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos 
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la 
seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les 
devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal 
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
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tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, 

de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes 
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
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contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

CINQUÈ .- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptada la Diputació de Barcelona publicarà la delegació, juntament amb la 
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
SISÈ.- Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI   
 
 

8. Aprovació inicial de l'expedient d'alteració dels termes municipals de 
Santpedor i Sant Fruitós de Bages 

 
Primer. Vist l’expedient tramitat amb l’objecte de modificar la línia del terme municipal 
entre els municipis de Santpedor i Sant Fruitós de Bages i resultant que el ple de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de data 14 de maig de 2014 i de 
Santpedor en sessió de 3 de juny de 2014, van aprovar l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, 
subscrita pels membres de les comissions municipals de delimitació, el representant 
de la Direcció General de l’Administració Local i el representant de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, en la qual es fa constar :  
 
“Les comissions dels dos ajuntaments manifesten la seva voluntat d’iniciar l’expedient 
d’alteració de la línia de terme entre els municipis de Santpedor i de Sant Fruitós de 
Bages per adaptar-la a la realitat geogràfica i urbanística del moment”. 
 
Segon. Vista la Memòria conjunta dels serveis tècnics dels ajuntaments de Santpedor i 
de Sant Fruitós de Bages per l’alteració dels termes municipals, justificativa dels 
motius i objectius de l’alteració de la línia de terme que es proposa.  
 
Tercer. Vist el contingut dels articles 13 i 47.2.a) i h) de la LBRL( en la redacció 
introduïda per la Llei 57/2003 ); articles 17, 114.2.a) i 114.3.e) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de 
règim local de Catalunya; articles 3,9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, on 
es regula el procediment d’alteració dels termes municipals, així com el quòrum 
necessari per la seva aprovació.  
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Quart. Vist l’establert a l’article 13 i 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, sobre la 
delegació de competències i l’encàrrec de gestió per a realitzar els tràmits 
administratius pertinents a les publicacions reglamentàries i la tramesa de l’expedient a 
l’òrgan competent. 
 
Per tot això, es proposa a l’alcaldia, previ dictamen de la  Comissió Informativa de 
Promoció del Territori, sotmetre al ple l’acord d’aprovació de l’expedient d’alteració 
dels termes municipals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, que haurà de ser 
adoptat per majoria absoluta dels seus membres  :  
 
ACORDS :  
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’alteració del terme municipal de Santpedor i Sant Fruitós 
de Bages, amb l’objecte d’establir una nova línia de terme, de conformitat amb la 
memòria justificativa redactada pels serveis tècnics d’ambdós ajuntaments.   
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Diari Oficial de 
la Generalitat, a la seu electrònica i  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de 
60 dies als efectes que es puguin presentar-se possibles reclamacions o al.legacions 
que siguin convenients. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit anterior, sol.licitar informe dels ens locals afectats que no 
l’han promogut ( Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona ) d’acord amb 
l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre.  
 
Quart.- Proposar a l’Ajuntament de Santpedor que delegui a favor d’aquest Ajuntament 
la instrucció de l’expedient i la realització dels tràmits administratius pertinents relatius 
a les publicacions reglamentàries i tramesa de l’expedient a l’òrgan competent, per tal  
d’evitar càrregues administratives i simplificar la tramitació de l’expedient, de 
conformitat amb l’establert a l’article 11.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre i 
l’article 13 i 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú. 
 
Cinquè.- Disposar l’acceptació anticipada de la delegació esmentada al punt anterior,  
condicionada a que aquesta es produeixi per part de l’Ajuntament de Santpedor.  
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Direcció General de l’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Santpedor per tal que aprovi l’inici de 
l’expedient i la delegació a favor d’aquest Ajuntament, si així ho creu convenient.  
 
Setè.- Declarar que :  
 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  
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VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

9. Pronunciament del Ple favorable a l’alteració del terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada 

 
En relació a l’expedient a dalt identificat, s’emet el següent informe-proposta d’acord, 
de conformitat amb allò establert als articles 47.2.a) i h) de la LBRL, 114.2.a) i 114.3.e) 
de la TRLMRLC; 54.1.b) del TRRL; i 172, 173 i 175 del ROF, sobre l’assumpte de 
referència, en base a: 
 
Primer. Els Plens dels Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de 
Vilatorrada en sessions de 12 de febrer i 6 de marc de 2014, van acordar iniciar 
l’expedient  amb l’objecte de modificar la línia del terme municipal i fitxar una nova línia 
entre les antigues fites F1 i F2, al paratge anomenat El Poal.  
 
Segon. En la memòria justificativa de l’alteració de la línia del terme municipal entre els 
municipis de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, que consta a 
l’expedient, s’exposen els antecedents, els motius i objectius de l’alteració dels termes 
municipals, que en síntesi, són :  
 

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

 
Tercer. L’expedient es va e sotmetre a informació pública durant 60 dies, mitjançant 
anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de 4 d’abril de 2014, Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6601 de 10 d’abril de 2014, tauler d’anuncis de l’ 
ajuntament i web municipal, sense que s’hagin presentat reclamacions i/o al.legacions, 
segons  acrediten els certificats expedits per les secretaries d’ambdós ajuntaments. 
 
Quart. D’acord amb l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i finalitzat el tràmit anterior, 
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s’ha sotmès l’expedient a informe dels ens locals afectats que no l’han promogut ( 
Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona ). 
 
En data 31 de juliol de 2014 té entrada al registre general de l’Ajuntament l’informe 
favorable del Consell Comarcal del Bages.  
 
En data 18 d’agost de 2014 ( RE 3176 ) té entrada al registre general de l’Ajuntament 
l’informe favorable de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. Vistos els articles 13 i 47.2.a) i h) de la LBRL( en la redacció introduïda per la 
Llei 57/2003 ); articles 17, 114.2.a) i 114.3.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya; 
articles 3,9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, on es regula el procediment 
d’alteració dels termes municipals, així com el quòrum necessari per la seva aprovació.  
 
Segons l’article 14.4 de l’esmentat Decret 244/2007, els ajuntaments han d’ adoptar un 
acord, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, sobre la procedència 
de l’alteració i sobre les reclamacions i al·legacions formulades 
 
Sisè.  Vist  allò exposat als apartats anteriors, es considera que l’expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la legislació aplicable i es proposa a l’alcaldia, previ dictamen 
de la  Comissió Informativa de Promoció del Territori, sotmetre al Ple l’ adopció dels 
següents   
 
ACORDS :  
 
Primer.- APROVAR la procedència de l’alteració parcial d’aquest terme municipal amb 
el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, d’acord amb la memòria justificativa de la 
concurrència dels supòsits i requisits d’alteració dels termes municipals,  amb l’objecte 
d’establir una nova línia de terme entre les antigues fites F1 i F2. 
 
Segon..- MANIFESTAR que l’alteració no té afectació sobre els recursos municipals 
per a prestar els serveis mínims obligatoris en el seu àmbit, ni és necessària la divisió 
de béns, drets, obligacions ni l’assignació de personal pels motius que justifiquen 
l’alteració i s’acrediten a l’expedient.  
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Quart.- TRAMETRE el certificat de l’acord i l’expedient al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals perquè procedeixi a realitzar els tràmits oportuns fins a 
l’aprovació definitiva pel Govern de la Generalitat de Catalunya.  
 
La tramesa d’aquest expedient la realitza l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
d’acord amb l’encomana de gestió realitzada per l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada a favor d’aquest ajuntament, per a dur a terme els tràmits administratius 
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pertinents relatius a les publicacions reglamentàries i tramesa de l’expedient a l’òrgan 
competent, a fi d’evitar càrregues administratives i simplificar la tramitació de 
l’expedient, de conformitat amb l’establert  amb l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
administratiu comú.  
 
Cinquè.- Declarar que :  
 
- 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 EL DICTAMEN 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

10. Aprovació inicial com a resolució del conveni urbanístic relatiu a l’àmbit 
de la UA-14 delimitat pel Pla General d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages. 

 
Primer. Aprovar inicialment com a resolució el conveni urbanístic relatiu a l’àmbit de la 
UA-14 , amb el següent text. 
 
“CONVENI URBANÍSTIC 
relatiu a l’àmbit de la UA-14 delimitat pel Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages 
 
 
Sant Fruitós de Bages, ____ de _______ de 2014. 
 
 
D’una part, el senyor Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde President de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en la representació que li atribueix 
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l’article 53.1 s) 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 que ostenta aquest càrrec 
segons acord del Ple municipal de 11 de juny de 2011. 
 
D’una altra, el senyor Eloi Tarrés Costa, major d’edat, amb DNI número XXX i amb 
domicili a efectes de notificacions a XXX. 
 
El Sr. Roger Santasusana Portella, major d’edat, amb DNI número XXX i amb domicili 
a efectes de notificacions a la XXX 
 
La senyora Montserrat Oriol Porta, major d’edat, amb DNI número XXX i amb domicili 
a efectes de notificacions al XXX  
 
ACTUEN 
 
El senyor Joan Carles Batanés Subirana en nom i representació de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (en endavant “l’AJUNTAMENT”) d’acord amb la legislació de 
règim local. 
 
El Sr. Eloi Tarrés Costa, en  nom i representació de l’entitat mercantil PEINAJE DEL 
RÍO LLOBREGAT, S.A. (en endavant “PEINAJE”), propietària dels terrenys de la UA-
14 i de les basses, proveïda de CIF número A-08.134.728, actuant en condició 
d’apoderat d’acord amb l’escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, el senyor Joan 
Bosch Boada, el dia 11 de juny de 2010, amb número 852 del seu protocol. 
 
El Sr. Roger Santasusana Portella, en nom i representació de l’entitat mercantil 
EUROMADEM SPAIN, S.L. (en endavant “EUROMADEM”), proveïda de CIF número 
B-63.795.504, actuant en condició d’apoderat d’ambdues d’acord amb l’escriptura 
autoritzada pel Notari de Manresa, la senyora Cristina García Lamarca, el dia 25 de 
juliol de 2011, amb número 974 del seu protocol. 
 
La senyora Montserrat Oriol Porta, en nom i representació de l’entitat mercantil 
CANTARA BUSINESS, S.L. (en endavant “CANTARA”), proveïda de CIF número B-
65.761.645, actuant en condició d’apoderat d’ambdues d’acord amb l’escriptura 
autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Miguel Ángel Campo Guerri, el dia 5 de 
juliol de 2013, amb número 2392 del seu protocol. 
 
 
Es reconeixen la capacitat suficient per atorgar aquest acte i, després de les 
conversacions mantingudes, a tal efecte, 
 
 
 
EXPOSEN 
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I,- L’empresa “PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT, SA.” és propietària de totes les 
parcel·les i construccions incloses dins de la Unitat d’Actuació número 14 de la 
Carretera d’Artés regulada per la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana 
Municipal de Sant Fruitós de Bages (en endavant “PGOU”) aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 27 de març de 1996 i publicat al DOGC 
número 2210 de 24 de maig de 1996, i pel Text Refós de les Normes Urbanístiques 
del PGOU aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 17 de 
novembre de 2004 i publicat al DOGC numero 4318 de 8 de febrer de 2005. En 
aquests terrenys l’empresa hi està realitzant diferents activitats. 
 
D’altra banda, l’empresa PEINAJE també és propietària dels terrenys ocupats per les 
antigues llacunes que limiten a l’est amb el Riu Llobregat, i que actualment estan 
essent restaurades. 
 
 
Aquesta afirmació s’acredita amb la incorporació del certificat de domini i càrregues 
expedit pel Registre de la Propietat que així ho prova, unit com a Annex I. 
 
 
II,- El PGOU classifica la UA-14 com a sòl urbà no consolidat i qualifica la major 
part de l’àmbit com a zona d’ús industrial (clau urbanística 6c “Industrial – edificació 
aïllada”), qualificant la resta com a sistema d’espais lliures (clau Vc “verd de cessió 
obligatòria i gratuïta”) i com a sistema viari (clau C), tal i com s’observa en el plànol 
d’ordenació del planejament vigent que acompanyem com Annex II.  
 
L’article 105 de la Normativa Urbanística del PGOU ordena l’àmbit de la UA-14, i 
estableix que: 
 

 “1. La U.A. 14 està constituïda per una instal·lació industrial aïllada situada al 
costat de la Carretera d’Artés. 
2. Aquesta unitat està formada per una parcel·la que serà única i indivisible, i es 
correspon amb l’ordenació fixada per la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana Municipal anterior, aprovada el 12 de febrer de 1992, i a la 
qual la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va donar la seva conformitat el 14 de 
febrer de 1996” 

 
La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal aprovada el 12 
de febrer de 1992 i publicada al DOGC número 2188 de 29 de març de 1996, modifica 
l’article 113 del PGOU de 1986 i fixa una nova ordenació per a l’àmbit de la UA-14 que 
es descriu a continuació: 
 

 “Article 113 Unitat d’Actuació de la Carretera d’Artés (UA.14) 
 
1. La Unitat d’Actuació número 14 es troba constituïda per una única indústria 
implantada en sòl qualificat com a industrial en el Pla General anterior, però 
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sense Pla Parcial. L’objectiu d’aquest Pla General és la creació d’infraestructures 
suficients i l’ordenació del sector. 
 
2. A l’ordenació proposada en el plànol C-6 li corresponent en següents 
paràmetres: 
 
U.A. 14 
Superfície total ..................... 87.429 m2. 
Sistema viari ........................ 950 m2. 
Sistema d’espais lliures ......... 10.100 m2. 
Zona 6c (Industrial. Subzona d’edificació aïllada) ......... 76.379 m2. 
 
3. El projecte d’urbanització contemplarà la plantació d’arbres a les zones verdes 
i a la part exterior dels vials perimetrals. 
 
4. El sistema d’actuació serà el de compensació. 
 
5. La màxima ocupació permesa per parcel·la serà del 75%. 
6. La parcel·la de titularitat privada resultant, qualificada amb la clau 6c tindrà la 
consideració d’única i indivisible [aquest punt redactat segons les prescripcions 
formulades per la CUB, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 1992].” 

 
En aquest sentit, el PGO estableix que la parcel·la industrial de la UA-14 és indivisible i 
d’indústria única, és a dir, que no es pot parcel·lar i sobre la qual només s’hi ha pogut 
instal·lar una única empresa (PEINAJE). 
 
D’altra banda, el PGO classifica els terrenys ocupats per les antigues llacunes com a 
sòl no urbanitzable qualificat com a zona de protecció dels rius i rieres (clau 15). 
 
 
III,- La UA-14 no ha estat executada, malgrat la implantació efectiva de l’activitat 
industrial. En qualsevol cas, a compte del 10% de l’aprofitament urbanístic de la UA-
14, l’empresa PEINAJE ja va cedir la finca de la Creu Roja i la finca de la Vinya de la 
Marçala efectuada mitjançant escriptura pública de cessió autoritzada el dia 8 de març 
de 1999 pel Notari Jesús Cembrano Zaldívar (protocol 366) i va efectuar un pagament 
de 2.000.000,-ptes. 
 
El conveni programa les actuacions tècniques necessàries per a la seva gestió 
urbanística integrada abans que es trobi vigent l’ordenació urbanística que també es 
projecta. 
 
 
IV,- Les antigues llacunes de depuració d’aigües residuals de PEINAJE es troben 
parcialment restaurades en execució del calendari de restauració fixat per la Resolució 
del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 26 de gener de 2011, per la qual 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

33 
 

s’incorpora un canvi no substancial a l’autorització ambiental per a una activitat de 
rentat, pentinat i cardat de llana.  
 
L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, mitjançant Informe d’avaluació 
de 2 d’abril de 2013, va acceptar prorrogar el termini per a restaurar les llacunes 
durant un període d’un any. En aquests moments, PEINAJE ha iniciat els tràmits per 
demanar una nova pròrroga del termini per a finalitzar tots els treballs de la 
restauració. La petició de pròrroga consta unida a aquest conveni com a Annex III i es 
troba pendent de resolució. 
 
 
V,- L’empresa PEINAJE es va constituir l’any 1962 per a dur a terme una activitat 
industrial de rentat, pentinat i cardat de llana, i es va instal·lar en els terrenys que 
actualment formen part de la UA-14, sobre els quals va anar edificant el sostre 
industrial necessari per poder dur a terme l’activitat.  
 
Des de la seva implantació, l’activitat de rentat, pentinat i cardat de llana ha requerit la 
utilització de tota la superfície construïda. Tanmateix, la reconversió del sector tèxtil i la 
crisis econòmica actual han provocat que l’activitat que duu a terme PEINAJE no 
necessiti ocupar tot el complex industrial existent. Conseqüentment, en l’actualitat, la 
major part de les naus del complex industrial no es troben ocupades per cap activitat 
industrial. 
VI,- L’empresa PEINAJE té interès en donar sortida al complex industrial existent 
dins de la UA-14 mitjançant la implantació de noves activitats industrials que 
requereixen d’espais més fragmentats i de dimensions més reduïdes que les del 
complex industrial actual, i que permetran dinamitzar un sector industrial que,  a causa 
de les seves grans dimensions i de l’ordenació urbanística actual, avui en dia no té 
sortida en el mercat. 
 
 
VII,- Les empreses EUROMADEM i CANTARA tenen interès en implantar-se dins 
del complex industrial de PEINAJE per tal de poder-hi dur a terme la seva activitat 
econòmica. 
 
 
VIII,- L’AJUNTAMENT considera convenient per a l’interès públic i social del municipi 
la dinamització del complex industrial del sector de la UA-14 mitjançant la implantació 
de noves activitats industrials que permetrà l’obtenció de nous llocs de treball, i evitarà 
l’obsolescència i abandonament de la instal·lació industrial i de tot el seu patrimoni 
construït.  
 
D’altra banda, l’AJUNTAMENT també considera d’interès públic l’adquisició de la finca 
que ocupaven les antigues llacunes de depuració d’aigües residuals de PEINAJE per a 
integrar-lo dins de l’espai fluvial del riu Llobregat. 
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Per tot això, de mutu acord, i de conformitat amb l’establert per l'article 104 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; pels articles 25 i 26 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i per 
l'article 11.1 del Text refós de la Llei de Sòl estatal, aprovat mitjançant el Reial Decret 
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, tots tres en relació amb els convenis urbanístics, les 
parts signatàries 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
En relació amb l’àmbit de sòl urbà no consolidat de la UA-14 (Carretera d’Artés) definit 
pel PGOU de Sant Fruitós de Bages vigent, el present conveni té per objecte: 
 

a) Programar l’execució de la gestió urbanística integrada de la UA-14 segons el 
règim del planejament vigent. 

b) Establir els compromisos tècnics de gestió necessaris per tramitar una 
modificació del règim urbanístic de l’àmbit que tingui com a objectius els 
continguts al document unit com a Annex IV, i denominat  “Bases per a la 
redacció de la modificació del PGO” per a la concreció dels usos industrials i 
implantació de noves activitats a la UA-14, redactat per l’arquitecte Pere 
Mogas i Maresma, del Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP 
(TESEU), en els termes previstos en aquest conveni.  

c) Concertar la transmissió gratuïta a favor de l’Ajuntament de les basses 
propietat de PEINAJE. El pacte sisè constitueix una promesa de donació. 

d) Establir el compromís de les empreses EUROMADEM i CANTARA d’implantar-
se dins de la parcel·la de la UA-14, com a part de la justificació de l’interès de 
la modificació del planejament urbanístic general. 

 
 
Segon.- Compromisos comuns per a la consecució del conveni 
 
L’AJUNTAMENT i PEINAJE acorden col·laborar en la redacció de la modificació 
puntual del PGOU segons les bases de la modificació puntual que consten en el 
document  tècnic acompanyat com Annex IV, respecte a la qual s’introdueixen les 
especificacions següents: 
 
1. L’executivitat de la modificació puntual es preveu que quedi supeditada a l’execució 
de la totalitat de les obligacions urbanístiques pendents de l’àmbit de la UA-14. 
 
2. La proposta d’ordenació de la modificació puntual del PGO haurà de: 
 

a) Justificar el nombre d’activitats que no estan adscrites a empreses concretes. 
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b) Avaluar la mobilitat interna segons el màxim desenvolupament de l’àmbit. 
Entre d’altres aspectes: aforaments, aparcaments, accessibilitat a les activitats, 
seguretat i prevenció, inspecció.   

c) Dimensionar, distingir i determinar els objectius dels espais comuns, així com 
la mobilitat interna, seguretat i control i inspecció dels serveis urbans i de les 
activitats. 

 
3. En relació amb els usos, la proposta d’ordenació haurà de preveure el següent: 
 

a) Desglossarà els usos per activitats. 
b) Totes les activitats han de poder ser compatibles entre elles. 
c) La classificació de les activitats es relacionarà amb un catàleg tipificat 

d’activitats, com, per exemple, el de la Llei 20/2009.  
 
 
4. Són objectius de la proposta: 
 

a) El manteniment de la classificació com a sòl urbà consolidat, una vegada 
executada l’ordenació previgent. 

b) El manteniment de l’aprofitament urbanístic que es consolidarà amb l’execució 
de la UA-14, sense incrementar les càrregues urbanístiques del sector. 

c) La possibilitat de divisió horitzontal, si bé mantenint en tot cas el caràcter únic i 
indivisible de la parcel·la amb qualificació de zona. 

d) La possibilitat d’implantar més activitats a la parcel·la que constitueix l’àmbit. 
 
PEINAJE es compromet a presentar a l’Ajuntament una proposta de modificació del 
planejament urbanístic general, susceptible de ser aprovada inicialment en el termini 
de quatre mesos des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del present 
conveni.  
 
 
Tercer.- Execució de la UA-14  
 
L’empresa PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT es compromet a contribuir a l’execució la 
UA-14 mitjançant la presentació d’un projecte de reparcel·lació i d’un projecte 
d’urbanització de la UA-14, sense que sigui necessària la redacció del Pla Especial de 
Reforma Interior ni de l’Estudi de Detall previst en l’article 99.4 de la Normativa 
Urbanística del PGOU, en el termini de quatre mesos des de la publicació de 
l’aprovació definitiva d’aquest conveni. 
 
Quart.- Compromís de transmissió de la titularitat de les llacunes  
 
En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la publicació al DOGC de 
l’aprovació definitiva de la MPGO, i sempre que aquesta assoleixi els objectius de 
l’apartat 4 del pacte segon, l’empresa PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT es compromet 
a transmetre gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la porció de 
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terreny de 27.904,36 m2s corresponent a les antigues llacunes de depuració d’aigües 
residuals de PEINAJE que formen part de la finca de la seva propietat inscrita amb el 
número 8908 en el Registre de la Propietat número 4 de Manresa, al Tom 3566, llibre 
236 de Sant Fruitós de Bages, foli 61; i que limiten al sud i a l’est amb el Riu 
Llobregat, i al Nord i a l’oest amb el canal de la fàbrica Herp. 
 
En concret, PEINAJE es compromet a transmetre les llacunes totalment restaurades 
d’acord amb el que disposa la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 
data 26 de gener de 2011, per la qual s’incorpora un canvi no substancial a 
l’autorització ambiental per a una activitat de rentat, pentinat i cardat de llana; o la 
resolució que la modifiqui posteriorment. 
 
Per al cas que PEINAJE no hagués pogut completar la restauració de les llacunes 
dins del termini màxim de dos mesos comptats des de la publicació al DOGC de la 
modificació puntual del PGO fixada en l’acord segon, atesa la dificultat existent per 
trobar terres per a la restauració de les basses, i amb la finalitat de garantir la 
transmissió de les llacunes restaurades, la transmissió de les llacunes es produirà en 
un termini de dos mesos comptats a partir de la restauració completa de les mateixes. 
 
La transmissió s’efectuarà per títol de donació pura i incondicional. 
  
Atesa l’existència de diferents canonades que transcorren a través de les llacunes, i 
que donen servei a les naus de PEINAJE, procedeix la constitució de servituds de pas 
a favor de PEINAJE per al pas de les canonades d’abocament d’aigua destil·lada i per 
a l’abocament d’emergència, que permetin el pas de les citades canonades, així com 
el pas permanent de tot tipus de vehicles i persones amb la finalitat de realitzar 
tasques de vigilància, conservació i reparació de les canonades i dels serveis oferts 
per aquestes. 
 
 
Cinquè.- Implantació de les activitats de EUROMADEM i CANTARA i 

regularització de les llicències i autoritzacions per al 
desenvolupament de la seva activitat 

 
En el moment en què s’hagi executat l’àmbit de la UA-14 d’acord amb el que estableix 
l’acord tercer i s’hagi publicat al DOGC l’aprovació definitiva de la MPGO que ho 
permeti, en un termini màxim de sis mesos, les empreses EUROMADEM i CANTARA 
es comprometen a sol·licitar la transmissió i/o atorgament de la titularitat de les 
llicències i autoritzacions que corresponguin per al desenvolupament de la seva 
activitat.  
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vetllarà i col·laborarà en exercici de les seves 
competències per tal que l’òrgan administratiu competent concedeixi a les empreses 
EUROMADEM i CANTARA les llicències d’activitats a partir del títol jurídic habilitant 
de PEINAJE o bé del seu propi, sempre i quan aquestes compleixin els requisits fixats 
en la normativa vigent aplicable. 
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L’incompliment d’aquest compromís per part de les citades empreses no serà en cap 
cas causa de resolució d’aquest conveni; i en qualsevol cas, permetrà la implantació 
d’una nova activitat en substitució de l’anterior. 
 
 
Sisè.- Compromís de garantia del pas de les canonades a través de la zona 

verda una vegada s’hagin efectuat les cessions  
 
En coherència amb les actuacions administratives que permeten la instal·lació i el 
funcionament d’activitats dins de la UA-14, en el moment de recepció de la cessió de 
la zona verda, l’AJUNTAMENT garantirà el pas de les canonades existents que 
passen per sobre de la parcel·la qualificada com a zona verda (canonada de captació 
d’aigua del canal, canonada d’abocament d’aigua destil·lada i canonada d’abocament 
d’emergència), així com el pas permanent de tot tipus de vehicles i persones amb la 
finalitat de realitzar tasques de vigilància, conservació i reparació de les canonades i 
dels serveis oferts per aquestes.  
 
La garantia de pas de les canonades existents es realitzarà mitjançant l’atorgament 
d’una llicència d’ocupació del domini públic o títol jurídic necessari. 
 
 
Setè.- Resolució i extinció 
 
Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni, les següents: 
 

a) L’acord mutu, que s’instrumentarà per escrit. 
b) L’ incompliment de les obligacions pactades. 
c) La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de dur a terme les actuacions 

que en constitueixin l’objecte. 
d) L’incompliment dels objectius de la modificació previstos en l’acord segon, 

apartat 4t. 
  

En el cas de resolució del conveni, quedaran sense efecte tots i cadascun dels acords 
previstos, llevat de l’acord tercer, el qual continuarà obligant a PEINAJE, en tot cas. 
 
 
 
Vuitè- Publicitat 
 
Per al compliment de l’article 104.3 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el conveni està 
subjecte al règim de publicitat següent: 
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a) El Ple de l’Ajuntament aprovarà inicialment el Conveni i el sotmetrà a 
informació pública durant el termini d’un mes per tal que es puguin formular 
al·legacions. 

b) El Ple municipal aprovarà definitivament el Conveni, moment en què el conveni 
adquirirà vigència, i ordenarà que es publiqui íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província. 

c) Aquest conveni serà publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a la 
secció de convenis de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament 
urbanístic de l’Administració de la Generalitat. 

 
Pel que fa a la vigència i a la naturalesa jurídica, les parts es remeten al què disposa 
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni per duplicat en el 
lloc i data indicats.” 
 
Segon. Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes. 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sinó es presenten 
al·legacions durant el termini d’informació pública. 
 
Quart. Disposar que una vegada esdevingui aprovat definitivament, el conveni es 
publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la província i es trobarà a disposició del 
públic per a la seva consulta a les dependències municipals.  
 
Cinquè. Notificat aquest acte als signants del conveni. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

 
Si la proposta esdevé resolució, declarar que: 

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

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

- Tanmateix els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 5 CIU 

 
 

11. Modificació del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la Plaça 
Onze  de setembre i de l’Avinguda Jaume I. 

 
Sobre inici del procediment 
 
Al nucli del municipi hi ha diversos buits urbans pendents de desenvolupar. Dos dels 
més destacats són el de l'entorn del cobert de la màquina de batre (Plaça onze de 
setembre)  i el de l’avinguda Jaume I.     
 
El cobert de la màquina de batre és una estructura arquitectònica d’origen agrari 
situada al centre del nucli.  El  planejament vigent la reconeix com a equipament públic  
i ordena al seu voltant un espai lliure públic de zona verda, la plaça onze de setembre. 
 
Els darrers anys la rehabilitació del cobert i la disposició d’un gran espai lliure al seu 
voltant ha permès generar una centralitat urbana amb valors culturals, patrimonials i de 
cooperació.   Una percepció que no es correspon amb les previsions del planejament 
urbanístic vigent, ja que una gran part d’aquest sòl lliure són finques potencialment 
edificables.  
 
Aquesta realitat entra en contraposició amb l’altra entorn,  no desenvolupat , de 
l’avinguda  Jaume I on la intensitat d’edificació és relativament baixa.    
 
Es considera que aquestes dues àrees tenen objectius urbanístics complementaris 
que han d’adaptar-se als nous requeriments del municipi segons un seguit de 
premisses:    
 
Primera. L’ordenació dels dos àmbits ha d’estar relacionada a través d’un procediment 
de modificació del planejament urbanístic general que, des dels actuals aprofitaments 
urbanístics, determini adequadament l’ampliació de la plaça onze de setembre i 
l’ordenació  de la façana sud a l’entorn de l’avinguda Jaume I.    
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Segona. Per garantir que la solució de consens que proporcioni la modificació sigui 
realment la que es duu a terme, cal recórrer al mecanisme previst a la legislació 
urbanística de  suspensió de tramitacions i llicències que es delimiten en el plànol 
annex (articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).  
 
Tercer. Els treballs que es duguin a terme hauran de ser a càrrec d’un equip tècnic 
degudament qualificat que formuli l’instrument de planejament, expedient actualment 
en procés de contractació.   
 
Quart. Vist l’informe del secretari i interventora i de l’arquitecte municipals.  
 
DISPOSICIÓ 
 
Primer. Iniciar el procediment de modificació del Pla general d’ordenació urbana en 
l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I. 
 
Segon. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL  
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, incloses les 
llicències i comunicacions ambientals subjecte a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control de les activitats, durant el  termini màxim d’un any, o termini inferior, 
si abans s’aprova inicialment la modificació que s’incoa en aquest acord, segons 
l’àmbit identificat gràficament en el plànol adjunt.  
 
Tercer. Publicar l’inici del procediment i la suspensió al Butlletí Oficial de la província, 
al diari Regió-7, a la pàgina electrònica municipal i al tauler d’edictes.  
 
Quart.  L’acord constitueix un tràmit dins d’un procediment d’aprovació d’una disposició 
administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

42 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 4 Gent fent Poble, 1 PSC, 2 Imagina’t-AM ) 
                                    En contra : - 
                                    Abstencions : 5 CIU 

 
12. Modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de 

residus 
 
Primer. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació 
dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a 
l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord amb els criteris continguts a la 
disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer.  
 
Segon. En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per 
majoria absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-
los, bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament amb l’expedient 
administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període 
durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per tant, ha esdevingut definitiu.  
 
Tercer. De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de 
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels 
Estatus del Consorci del Bages per a la gestió de residus, es proposa al ple l’adopció 
dels següents 
 
PART DISPOSITIVA: 
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Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els 
quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex 1 a aquest acord, del 
qual és part integrant.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar 
amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts i, especialment, per donar 
compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de 
les Entitats Locals. 
 
 
 
ANNEXOS 

 
Annex 1. Modificacions. 

 
S’afegeixen els següents nous apartats:  
 
Article 4. 
 
4.6. El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris 
continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Article 6.  
 
- La Comissió especial de comptes 
 
Article 18. 
 
18.4. Tenint en compte que el Consorci presta serveis mínims als que es refereix 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, el 
personal al servei del Consorci podrà seguir estant integrat per qui no sigui personal 
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
Administracions participants en el Consorci. Tot i així, si es produís una reassignació 
de llocs de treball de personal funcionari o laboral de les administracions participants, 
el seu règim jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes pels llocs de treball equivalents 
a aquella.  
 
Article 19  
 
El pressupost del Consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de 
Manresa i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el Compte General de d’aquest 
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Ajuntament. Així mateix es dura a terme una auditoria dels comptes anuals que serà 
responsabilitat de la intervenció de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Es crea el següent nou article: 
 
14.bis La comissió especial de comptes 
 

14bis1 La Comissió especial de comptes estarà integrada per: 
 

Presidència: President del Consorci o membre del Consell plenari en qui 
delegui. 
Vocals: Un membre del Consell plenari en representació de cada una de 
les administracions següents: 

Ajuntament de Manresa 
Consell Comarcal de Bages 
Municipis de més de 5.000 habitants 
Municipis de menys de 5.000 habitants  

 
14bis.2 La designació dels vocals es realitzarà per acord del Consell Plenari del 
Consorci. 
 
14bis.3 Correspon a la Comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i 
l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats a la legislació 
d’Hisendes Locals. 

 
 
Annex 2. Text refós 
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VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 

13. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats en l’expropiació 
forçosa dels béns afectats per la gestió urbanística integrada del 
polígon definit per la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a 
l’àmbit Plaça de la Vila. 

 
Primer. El DOGC núm.6694 de 27.8.14 s’ha publicat l’edicte de 18 de juliol de 2014, 
sobre  l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, que en la 
seva sessió d’11 d’abril de 2014, va aprovar definitivament la Modificació puntual del 
PGOM per a l’àmbit de la Plaça de la Vila . 
 
Segon. La disposició addicional de les normes urbanístiques d’aquesta modificació 
determina  “(...) que el sistema d’actuació del Polígon delimitat per a la seva gestió 
(PA-PdV) sigui el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. No obstant l’anterior, 
el sistema d’actuació s’entendrà automàticament substituït pel sistema d’expropiació 
de mutu acord (article 24 de la LEF) en el cas que s’arribi a un acord unànime de tots i 
cadascun dels propietaris del Polígon, en el sentit que cadascun d’ells manifesti que 
considera compensades les afectacions com a sistemes urbanístics dels sòls de la 
seva propietat amb l’aprofitament urbanístic que el planejament  general li assigna. 
En l’anterior supòsit, el pagament del preu just i del premi d’afecció a cadascun dels 
propietaris consistirà en l’aprofitament urbanístic adjudicat a cadascun d’ells. 
 
Els convenis que recullin els acords exposats anteriorment seran elevats a actes 
d’expropiació, d’ocupació i de pagament del preu just i del premi d’afecció”. 
 
Tercer. L’acord unànime que preveu aquesta disposició s’ha assolit en raó que tots els 
propietaris afectats han signat convenis amb l’Ajuntament. En concret són els 
següents: 
 
Nom propietari    Data signatura Data publicació BOP 
Lluïsa Castro Martínez   28.11.2013  28.03.2014 
Rosa Maria Castro Martínez   28.11.2013  28.03.2014 
Rosario Viñas Pungraru   06.02.2014  28.05.2014 
Maria Vilamitjana Escudé   26.02.2014  28.05.2014 
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Quart. Aquest acord es preveu a l’empara de l’article 17.2 i següents de la Llei 
d’expropiació forçosa. 
 
DISPOSO: 
 
Primer. Declarar que es donen les circumstàncies en el polígon d’actuació urbanística 
definit per la Modificació puntual del PGOM per a l’àmbit de la Plaça de la Vila, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, en la sessió d’11 d’abril de 2014 i publicada al DOGC núm.6694 de 27.8.14, 
perquè el seu sistema d’actuació s’hagi de considerar que és el d’expropiació, 
conforme a la disposició addicional de les seves normes urbanístiques. 
 
Segon. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats:  
 

NÚM.1 

Propietari   LLUÏSA CASTRO MARTÍNEZ 

Dades registrals:   

Finca núm.6926, volum 2987, llibre 182, foli 207, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6927, volum 2987, llibre 182, foli 210, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6928, volum 2987, llibre 182, foli 213, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6929, volum 2987, llibre 182, foli 216, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6930, volum 2987, llibre 182, foli 219, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Referència cadastral: 6429811DG0262N0001DU 

Part de la finca afectada: Urbana. Sistema urbanístic de Places i Jardins públics (clau V) situat 
al polígon d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant Fruitós 
de Bages, de superfície total de cessió de 128,69 metres quadrats. 

Expressió gràfica afectació: Plànol que s’annexa com a núm.1 

Afectació: Per qualificació urbanística com a plaça i jardí pública, clau V.  

Compensació: Compensació: Assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les despeses 
d’urbanització. 

Dret que s’expropia sobre la finca afectada Ple domini sobre meitat indivisa. 

 
 

NÚM.2 

Propietari   ROSA MARIA CASTRO MARTÍNEZ 

Dades registrals:   

Finca núm.6926, volum 2987, llibre 182, foli 207, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6927, volum 2987, llibre 182, foli 210, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6928, volum 2987, llibre 182, foli 213, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6929, volum 2987, llibre 182, foli 216, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Finca núm.6930, volum 2987, llibre 182, foli 219, del districte hipotecari núm.4 de Manresa. 

Referència cadastral: 6429811DGN0001DU 

Part de la finca afectada: Urbana. Sistema urbanístic de Places i Jardins públics (clau V) situat 
al polígon d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant Fruitós 
de Bages, de superfície total de cessió de 128,69 metres quadrats. 

Expressió gràfica afectació: Plànol que s’annexa com a núm.1 
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Afectació: Per qualificació urbanística com a plaça i jardí pública, clau V.  

Compensació: Compensació: Assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les despeses 
d’urbanització. 

Dret que s’expropia sobre la finca afectada Ple domini sobre meitat indivisa. 

 
 

NÚM.3 

Propietari   ROSARIO VIÑAS PUNGRAU 

Dades registrals: Finca núm.1193, volum 2254, llibre 108, foli 91, del districte hipotecari 
núm.4 de Manresa. 

Referència cadastral: Es correspon amb les parcel·les cadastrals 6429810262N0001XU i 
6429830DG0262N0001GU i amb part del passatge de Sant Benet. 

Part de la finca afectada: Urbana. Sistema urbanístic de Places i Jardins públics (clau V) situat 
al polígon d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant Fruitós 
de Bages, al passatge de Sant Benet, de superfície total de cessió de 
34,54 metres quadrats. 

Expressió gràfica afectació: Plànol que s’annexa com a núm.2 

Afectació: Per qualificació urbanística com a plaça i jardí pública, clau V.  

Compensació: Compensació: Assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les despeses 
d’urbanització. 

Dret que s’expropia sobre la finca afectada Ple domini 

 
 

NÚM.4 

Propietari   MARIA VILAMITJANA ESCUDÉ 

Dades registrals: Finca núm.1467, volum 3507, llibre 226, foli 27, del districte hipotecari 
núm.4 de Manresa. 

Referència cadastral: 6429814DG0262N0001JU 

Part de la finca afectada: 1. Urbana. Sistema urbanístic de Places i Jardins públics (clau V) 
situat al polígon d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant 
Fruitós de Bages, al passatge de Sant Benet, de superfície total de 
cessió de 17,99 metres quadrats.  

 2. Urbana. Sistema urbanística de Places i Jardins públics (clau V), 
situat al polígon d’actuació urbanística de la plaça de la Vila de Sant 
Fruitós de Bages, al passatge de Sant Benet de superfície total de 
cessió de 5,66 m2. 

Expressió gràfica afectació: Plànol que s’annexa com a núm.3 

Afectació: Per qualificació urbanística com a plaça i jardí pública, clau V.  

Compensació: Compensació: Assumpció a càrrec de l’Ajuntament de les despeses 
d’urbanització. 

 

Tercer. Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes. 
 
Quart. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació 
pública no es presenten al·legacions. 
 
Cinquè. Notificar aquest acte als expropiats. 
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Sisè.  Declarar que: L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
 
Si la proposta esdevé resolució, declarar que: 
 

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

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

 
 
Plànols on s’expressen gràficament els béns afectats per l’expropiació: 

 
 
 
ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 
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VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.  

 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS  

 
Sobrevingut 1. Sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat 
privada del XXX, Tresorer municipal. 
 
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.- El Sr. XXX ha presentat instància, en data 5 de setembre de 2014 amb 
número de registre 3324, en la qual sol·licita l’autorització, per el desenvolupament 
d’una segona activitat privada, a l’Ajuntament de Vic mitjançant un contracte menor 
d’assessorament d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei d’incompatibilitats. 
 
Segon.- Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada: 
 

- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

administracions públiques. 

- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat. 

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals. 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Tercer.- D’acord amb el que estableixen els articles 54.1 s) i 333 a) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, determina que correspon al Ple la declaració  de compatibilitat del 
personal al servei de l’Ajuntament. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada 
d’assessorament comptable a l’àrea de tresoreria/Intervenció a l’Ajuntament de Vic, a 
temps parcial (una jornada del 18%), al SrXXX amb DNI XXX que ocupa el lloc de 
treball de Tresorer municipal en aquesta Corporació. 
 
Segon.- L’activitat declarada compatible al punt anterior del present acord haurà 
d’ajustar-se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de setembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, i que per tant haurà de respectar les següents limitacions: 
 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la 

sol·licitud presentada (RE 3324 de 05.09.2014). 

- L’activitat objecte d’aquesta autorització s’haurà de desenvolupar fora de 

l’horari establert pel lloc de treball en aquesta Corporació, així com les 

possibles modificacions que en aquest pugi produir-se. En cap cas, no impedirà 

l’estricte compliment de l’horari i la jornada de treball, ni les funcions que té 

assignades la persona autoritzada. 

- En les tasques de redacció d’informes no podran ser les que estableix l’article 

9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

reservada a funcionaris de carrera. 

 
Tercer.- El Sr. XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització aprovada per 
al desenvolupament d’una segona activitat en el sector privat. 
 
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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 

 
 
 
Sobrevingut 2. Modificació dels nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats competència del Ple, a resultes de la redistribució de 
competències en l’equip de govern. 

 
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. El ple, el dia 13 de juliol de 2011, va aprovar el cartipàs municipal i el 
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats competència del 
Ple, a resultes de la redistribució de competències en l’equip de govern. 
 
Segon. Per decret d’alcaldia num. 571 de 5.9.14, es va establir el següent :  
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“Primer. Deixar sense efecte el nomenament de la regidora Sra. Marta Flotats 
Riera com a membre de la Junta de Govern Local, i com a quarta tinent 
d’Alcalde.  
 
Segon. Nomenar membre de la Junta de Govern Local i quart tinent d’Alcalde 
al regidor Sr Xavier Racero Esquius.  
 
Tercer. Deixar sense efecte les delegacions efectuades a favor de la regidora 
Sra Marta Flotats Riera en matèria d’ensenyament, de cultura i de festes.  
 
Quart. Delegar les atribucions de l’Alcalde en matèria de cultura i festes que no 
afectin a atribucions delegades en la Junta de Govern Local a favor del regidor 
Sr Xavier Racero Esquius.  
 
(...)” 

 
Tercer. Atès que és competència del Ple l’aprovació de la representació de la 
Corporació segons estableix l’article 50.4 del Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament, en substitució de la regidora 
Marta Flotats Riera, en els organismes, entitats i altres òrgans col·legiats que 
requereixen la representació municipal o que vegin d’integrar-se en aquests en funció 
dels seus respectius càrrecs, els membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen:  
 
ÒRGAN REGIDOR ASSIGNAT 

Consorci del Parc de l’Agulla Sr. Xavier Racero Esquius- 

Consell Escolar Municipal Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana  

Consell Escolar dels Centres  Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana  

Comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’ús i 
funcionament de la biblioteca municipal 

Sr. Xavier Racero Esquius-  

Comissions de garantia d’admissió per la preinscripció ( 
cursos successius, sense necessitat d’acord exprés ) ( 
Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central 
) 

Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana  

 
Segon.- Notificar l’acord als interessats i expedir les certificacions oportunes als 
efectes que siguin efectius els nomenaments.  
 
Tercer. Declarar que: 
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- 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. 

 
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 
 
  

14. Pregunta del grup municipal CIU sobre l’obertura dels bars del camp de 
futbol i pavelló segons el previst al plec de clàusules .   

 
Primer. El grup municipal CIU presenta el següent escrit al registre d’entrada municipal 
( RE 3317 de 4.9.14 ) : 
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VOTACIÓ SOBRE EL DICTAMEN 

   
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 20:51 hores del dia 10 de setembre de 2014 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
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ANNEXOS AL CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN  
 
 
 
 

ANNEXOS AL PUNT 4 :  
 
 
Donar compte de l’informe d’avaluació d’obligacions 
trimestrals. Segon trimestre/2014 
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ANNEXOS AL PUNT 5 : 
 
 
Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 
15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials i 
l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector 
Públic. Segon trimestre/2014. 
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