PRESIDEIX :

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament ,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde- President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )

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

Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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Joan Carles Batanés Subirana (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/12/2014
HASH: f69347e41cd3e52151078733fb084658

ASSISTEIXEN :

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

ACTA NÚM. 15/2014 ( 1213.03.015 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
8 D’OCTUBRE DE 2014

ACTA DE PLE

Josep González Ballesteros (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 04/12/2014
HASH: ed0f9f43dca8a326a5b32a7e43556436

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

EXPEDIENT

3

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:02:22

1110/2014
1375/2014

3

00:02:50

12

00:19:27

12

00:35:29

17

00:38:13

20

00:40:07

25

00:03:22

1216/2014

1345/2014

1369/2014

1368/2014

0222/2014
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1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions : ordinària
de 10 de setembre de 2014 i
extraordinària i urgent del 22
de setembre de 2014.
CONTROL DE L’ACCIÓ DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords de
la Junta de Govern les
sessions següents : ordinàries
de 1 de setembre de 2014.
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
4. Imposició i ordenació de
contribucions especials pel
finançament de les obres
compreses en el Projecte
d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer
Barcelona, entre el carrer
Jaume Balmes i l’Avinguda Dr.
Fleming (àmbit 1 fora àmbit de
la UA 5 Jardí de la Sagrera)
5. Modificació de la Relació de
Llocs de Treball. Modificació
del lloc de treball de vigilant i
definició del lloc de treball
d’administratiu/va d’atenció al
públic
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació del projecte bàsic i
d’execució d’ampliació de la
residència d’avis El Lledoner
7. Aprovació de projecte
d’actuació especifica d’interès
públic en sòl no urbanitzable
relativa a l’adequació de les
instal·lacions de l’aeròdrom ja
existent a Sant Fruitós de
Bages

PÀG.

ACTA DE PLE

ASSUMPTES

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

PRECS I PREGUNTES

26

-

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions : ordinària de 10 de
setembre de 2014 i extraordinària i urgent de 22 de setembre 2014.

ACTA DE PLE

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera
sessió plenària.

02/10/2014

convocatòria de la Comissió Informativa
de Promoció del Territori pel dia
02/10/2014 (sessió extraordinària i
urgent)

1414/2014

DECRET 20140637

02/10/2014

Reconeixement trienni a Sílvia Catalan

1444/2014

DECRET 20140636

02/10/2014

Decret reconeixement trienni Aleix
Cervantes

1442/2014

DECRET 20140638
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Sentit de l’acord:

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

Sobre l’aprovació de la factura per la
redacció del Projecte d’urbanització del
camí del cementiri

750/2013

DECRET 20140634

01/10/2014

Aprovació de les línies fonamentals del
Pressupost 2015.

1436/2014

DECRET 20140633

30/09/2014

convocatòria de la Junta de Portaveus
pel dia 02/10/2014 (20:00)

1434/2014

DECRET 20140632

30/09/2014

Contractació Sr. Martí Flotats, Educador
Social, per portar a terme el projecte de
l'Aula Socioeducativa el curs 2014-2015.

1357/2014

DECRET 20140631

29/09/2014

compareixença en recurs contenciós
administratiu 382/2014 (JCA 3) amb
tramesa d'expedient administratiu i
notificació a interessats

1410/2014

DECRET 20140630

29/09/2014

Ampliació de suspensió de termini per
compliment de requeriment

67/2014

DECRET 20140629

29/09/2014

convocatòria de la comissió especial de
comptes pel dia 02/10/2014

1406/2014

DECRET 20140628

29/09/2014

convocatòria comissió informativa
Presidència i Serveis Generals
(02/10/2014)

1405/2014

29/09/2014

Sobre contracte menor de serveis per
cobrir les activitats incloses dins el
programa de l’escolta d’adults per al curs
2014-2015.

1329/2014

DECRET 20140627
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DECRET 20140635

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

29/09/2014

Decret del Regidor d’Hisenda sobre
l’aprovació del compte justificatiu de la
bestreta de caixa fixa constituïda a favor
de l’Alcalde i el reconeixement de les
obligacions resultants en el període
comprés entre els mesos d’abril i agost
de 2014.

1320/2014

DECRET 20140624

29/09/2014

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE
FACTURES número O/2014/61

1419/2014

DECRET 20140623

26/09/2014

Decret justificació conveni Agrupació
Gent Gran 2013.

861/2014

DECRET 20140622

26/09/2014

Convocatoria reunio de la Comissio
d'estudi per la redacció de l'ordenança
de guals pel proper 29.09.14

980/2014

DECRET 20140621

26/09/2014

Nomenament funcionari interí Sr.
F.Garrucho, agent Policia Local, en
substitució Sr. Manel Lopez., en situació
de comissió de serveis Ajuntament de
Torredembarra.

1398/2014

DECRET 20140620

26/09/2014

Aprovació despesa nòmina mes de
setembre 2014.

1392/2014

DECRET 20140625
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29/09/2014

Sobre l’aprovació del contracte menor de
serveis per cobrir les activitats incloses
dins el programa de manteniment físic
per la gent gran per al curs 2014-2015 i
la despesa que se’n deriva.

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

DECRET 20140618

26/09/2014

Finalització nomenament agent Policia
Local, Sr. F. Garrucho, finalització
substitució titulars durant el període
d'estiu 2014.

1032/2014

DECRET 20140617

26/09/2014

Sobre restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre Jurídic alterat:
coberts executats sense llicència.

573/2014

DECRET 20140616

25/09/2014

Convocatòria de la comissió de
seguiment i avaluació del contracte de
gestió del servei de la residència i centre
de dia de la gent gran de Sant Fruitós de
Bages.

0018/2013

DECRET 20140615

25/09/2014

DECRET ALCALDIA APROV PREU
PUBLIC MATER. PRIMER TRIM / CURS
2014-2015 LLAR INFANTS

1319/2014

DECRET 20140614

25/09/2014

Decret Alcaldia aprov, preu public Llar
Inf. SETEMBRE/2014

1319/2014

DECRET 20140613

25/09/2014

Renúncia voluntaria com agent interí de
la policia local J. M. Granado Vaca

1400/2014

DECRET 20140612

25/09/2014

Decret esborrany projecte constructiu
Millora local.Millora nus. Rotonda a la C16c.Pk 2-900. Clau MB-13033.

1300/2014
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26/09/2014

Sobre l’aprovació de les factures i
certificacions derivades 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.

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Modificació data celebració psicotècnic
procés promoció interna caporal

840/2014

22/09/2014

modificació de la data de convocatòria
de la comissió d'estudi de l'ordenança
d'administració electrònica i
transparència (10/10/2014)

1006/2014

DECRET 20140609

22/09/2014

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE
FACTURES número O/2014/58

1385/2014

DECRET 20140608

22/09/2014

Denegacio sol·licitud de dades

502/2014

22/09/2014

Resolució recurs reposició interposat per
COPLEFC contra acord JGL bases
concurs oposició plaça Tèc.Mig Gestió,
per ocupar lloc treball Tec.Esports.

1209/2014

22/09/2014

Nomenament interí del Sr. J. Granado
Vaca per substitució de l'agent Manel
López per trobar-se en comissió de
serveis a l'Ajuntament de Torredembarra

1366/2014

DECRET 20140605

22/09/2014

compareixença i tramesa expedient
administratiu en recurs contenciós
administratiu 20/2014 (JCA 9)

318/2014

DECRET 20140604

19/09/2014

Aprovació de conveni de contracte
artístic

1103/2014

DECRET 20140603

19/09/2014

Convocatòria de sessió extraordinària i
urgent del Ple pel dia 22/09/2014 a les
14:30

1375/2014

DECRET 20140610

DECRET 20140607

DECRET 20140606
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DECRET 20140611

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Decret autorització celebració 5a. Cursa
del Mosquit 2014

1327/2014

DECRET 20140601

19/09/2014

Sobre la sol•licitud de concertació
d’accions de suport tècnic previstes al
catàleg de serveis de l’any 2014, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.

1349/2014

DECRET 20140600

19/09/2014

Autoritzar pròrroga comissió de serveis
com agent policia local a l'Ajuntament de
Torredembarra.

1365/2014

DECRET 20140599

19/09/2014

Decret exhibició esportiva en espai
públic.

1343/2014

DECRET 20140598

17/09/2014

Correcció d'error material sobre el decret
2014-0566 Aprovació de despesa,
reconeixement d'obligació i ordenació de
pagaments, corresponents a l'expedient
nº 2014/1297 de RELACIÓ DE
FACTURES de data 04/09/2014, número
de relació O/2014/55

1297/2014

DECRET 20140597

15/09/2014

convocatòria de la Junta de Portaveus
pel dia 18/09/2014

1340/2014

DECRET 20140596

15/09/2014

Renovació Consell Projectes Territorials
del Bages SA

1334/2014

15/09/2014

Denegació de sol·licitud de modificació
de dades històriques d'un padró
d'habitants

1326/2014

DECRET 20140595
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DECRET 20140602

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

DECRET 20140593

12/09/2014

Decret de devolució d'ingressos indeguts
d'hora Tic Tac de la Llar d'Infants
municipal del mes d'octubre/2013

827/2013

DECRET 20140592

12/09/2014

Admesos i exclosos provisional, tribunal i
data procés promoció interna Caporal

840/2014

DECRET 20140591

10/09/2014

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Junta de Govern Local de 15 de
setembre de 2014

1314/2014

DECRET 20140590

10/09/2014

convocatòria comissió seguiment
contracte residència per a gent gran

0018/2013

10/09/2014

Aprovar la sol·licitud de subvencio en el
marc del Programa complementari XGL
de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestacio adequada
dels serveis públics locals

5/2014

DECRET 20140588

10/09/2014

Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a la RELACIÓ DE
FACTURES número O/2014/56

1324/2014

DECRET 20140587

10/09/2014

Incoació d’expedient disciplinari a agent
de la Policia Local

1295/2014

DECRET 20140589

5/2014
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DECRET 20140594

tramesa de sol•licituds per a l’atorgament
dels ajuts Programa complementari de
suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada
dels serveis públics locals.

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

566/2014

DECRET 20140585

8/9/14

Celebració Marxa de Torxes per la
independència.

1212/2014

DECRET 20140584

8/9/14

Modificació del quadre de responsables
en la tramitació d'expedients (8a) amb
text refós

866/2013

8/9/14

Sol·licitud assistència Subdirecció
General de Coordinació de la Policia
Local de Catalunya per expedient
disciplinari 1250/2014

1250/2014

8/9/14

Sol·licitud assistència a la Subdirecció
General de Coordinació de la Policia
Local de Catalunya

1244/2014

8/9/14

Modificació de la convocatòria de la
comissió d’estudi per elaboració del
reglament de la biblioteca

1026/2014

DECRET 20140583

DECRET 20140582

DECRET 20140581

DECRET 20140580

5/9/14

DECRET 20140579

5/9/14

Reconeixement de trienni

1284/2014

DECRET 20140578

5/9/14

Reconeixement de trienni

1281/2014

DECRET 20140577

5/9/14

Reconeixement de trienni

1282/2014

Reconeixement de trienni

1278/2014
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9/9/14
DECRET 20140586

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Reconeixement de trienni

1283/2014

DECRET 20140575

5/9/14

Reconeixement de trienni

1279/0014

DECRET 20140574

5/9/14

Reconeixement de trienni

1280/2014

5/9/14

Convocatòria de la sessió ordinària del
ple municipal pel dia 10 de setembre de
2014

1110/2014

5/9/14

Concórrer a subvenció de l’Ordre EMO/
221 / 2014 de 21 de juliol, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les
subvencions per al Programa Treball i
Formació de persones aturades,
prioritàriament a partir de 30 anys que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació, i s'obre convocatòria
per a l'any 2014.

1192/2014

5/9/14

Modificació del cartipàs municipal per
cessament com a membre de la Junta
de Govern i quarta tinent d'alcalde de la
regidora Marta Flotats

1307/2014

5/9/14

Ús de l’aula de l’escola de música.

1277/2014

DECRET 20140573

DECRET 20140572

DECRET 20140571

DECRET 20140570

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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DECRET 20140576

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les sessions següents
: 1 de setembre de 2014 (ordinària).

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
4. Imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les
obres compreses en el Projecte d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer Barcelona, entre el carrer Jaume Balmes i
l’Avinguda Dr. Fleming (àmbit 1 fora àmbit de la UA 5 Jardí de la
Sagrera) (1345/2014)
Primer. Atès que el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm.5 – UA 5 Jardí
de La Sagrera, fou aprovat inicialment per La Junta de Govern Local, en data 22
d’octubre de 2012, i definitivament per la Junta de Govern Local del 17 de març de
2014 (BOP 31.03.14)
Segon. La Junta de Govern Local de 17 de març de 2014 va aprovar l’agrupació de les
actuacions que consten en el document “Projecte d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer Barcelona, entre carrer Jaume Balmes i l’Avda. Dr.Fléming”,
part de les quals tindran el caràcter d’anticipades respecte d’aquelles que suposen
l’execució de la Unitat d’Actuació 5 –Jardí de La Sagrera i, que per tant, seran
repercutides als propietaris durant la realització de les obres que donin lloc a la gestió
urbanística integrada d’aquest polígon d’actuació urbanística. El pressupost d’execució
per contracte de les obres ascendeix a 77.900,16 euros.
Tercer. Atès que de la Memòria del projecte recull l’objecte i justificació d’aquestes
obres, en els següents termes:
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___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

ACTA DE PLE

Sentit de l’acord:

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

· Moviment de terres, anivellament del terreny, rases per a serveis
· Construcció de la xarxa de serveis relatius a clavegueram, abastament d’aigua
potable, reg i enllumenat públic.
· Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les
noves determinacions.
· Col·locació de vorades, rigoles, guals de vianants i de vehicles...
· Pavimentació de calçades i voreres.
· Plantació d’arbrat.
· Senyalització horitzontal i vertical.
La superfície total del projecte és de 775 m2. La superfície total del projecte es divideix en 3
àmbits d’actuació diferenciats als plànols de projecte, de manera que trobem un Àmbit 1; que
correspon a la urbanització de la vorera del carrer de Barcelona i la part proporcional de
calçada fins al eix del carrer, un Àmbit 2; que correspon a la calçada del carrer de Barcelona
des de Jaume Balmes i Dr.Fléming, i un Àmbit 3; que correspon a la vorera de l’avinguda del
Dr. Fléming des del Torrent fins al carrer de Barcelona.
Superfície total 775 m2 (100 %)
Àmbit 1 223 m2 (28.7 %)
Àmbit 2 337 m2 (43.5 %)
Àmbit 3 215 m2 (27.8 %)
La present separata es promou per al desenvolupament de la urbanització de sòl urbà, d’acord
amb el PU de la Unitat d’Actuació Jardí de la Sagrera UA5. Per dur a terme aquestes obres
(àmbit 1 corresponent a la vorera del carrer Barcelona i part proporcional de la calçada) i per
garantir-ne la seva funcionalitat implica l’execució de part de les obres previstes al projecte
d’urbanització de la UA5 (àmbit 2 corresponent a la calçada del carrer Barcelona entre Jaume
Balmes i Dr. Fleming); i finalment d’acord amb la provisió d’alcaldia del 6 de novembre de 2013
s’incorpora l’execució de la pavimentació de la vorera de l’avinguda. Dr. Fleming (àmbit 3).
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El projecte contempla la construcció de les diferents xarxes de serveis necessàries per a la
urbanització i les previsions per a les futures fases contigües a l’àmbit de projecte.
Les obres a realitzar son:

ACTA DE PLE

Per tal de donar continuïtat al nou vial urbanitzat el projecte contempla la adequació del
creuament del carrer de Barcelona a la confluència amb l’avinguda del Doctor Fleming,
urbanitzant ambdues voreres del carrer de Barcelona des del creuament de vianants fins a la
vorera del Dr. Fleming. Així mateix es projecta la renovació del paviment de la vorera sud de
l’avinguda aconseguint un itinerari urbanitzat i adaptat des del carrer de Barcelona fins al
creuament del Torrent.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

“L’objecte d’aquest projecte és la urbanització del carrer de Barcelona, entre el carrer de Jaume
Balmes i l’avinguda del Doctor Fleming, executant la nova calçada del carrer i dotant del mateix
d’una nova vorera al costat Est del carrer Barcelona.
La nova vorera coincideix amb la del projecte de la UA5, presentant una amplada de 250cm
amb arbrat d’alineació. La nova calçada presenta una amplada de 6m entre vorada i vorada i
es preveu la creació d’un carril d’estacionament en línia i un carril de circulació en sentit cap a
l’avinguda Dr. Fleming.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

L’objecte principal d’aquesta actuació és doncs la d’acabar d’urbanitzar part de la trama urbana
del terme municipal de Sant Fruitós de Bages, i millorar la xarxa de mobilitat i accessibilitat del
municipi.”

-

Cinquè. Vist l’informe emès en data 18 de setembre de 2014 per l’arquitecte tècnic
municipal, Sr. Xavier Casas Pujol en el que es recullen els costos de les obres i
treballs tècnics associats a les obres i en concreta els relatius a l’Àmbit 1 (fora àmbit
UA5):
“(...)
3. Les obres anticipades estan formades per tres àmbits diferenciats, i uns treballs
facultatius, segons es descriu a continuació:
PEC (IVA
inclòs)

Proporció

Àmbit 1. Fora àmbit UA5. Objecte d'aquestes contribucions
especials.
Àmbit 2. Tram inclòs en la UA5.

16.216,93 €

20,8%

51.099,69 €

65,6%

Àmbit 3. Av. Dr. Fléming

10.583,54 €

13,6%

Total

77.900,16 €

100,0%

3.1Cost de les obres anticipades d'urbanització

3.2Cost dels honoraris facultatius per a l'execució de les obres anticipades
d'urbanització
Redacció del projecte d'obres anticipades

PEC (IVA
inclòs)
3.630,00 €

Direcció de les obres

5.929,00 €

Coordinació de seguretat i salut

1.185,80 €

Total

10.744,80 €

4. El cost doncs de les obres anticipades d’urbanització corresponents a l’àmbit 1, objecte
del present expedient de contribucions especials està integrat pels següents conceptes:
4.1Àmbit 1. Fora àmbit UA5. Objecte d'aquestes contribucions
especials.
Pressupost d'execució per contracte de les obres

PEC (IVA
inclòs)
16.216,93 €
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-

Àmbit 1 amb una superfície de 223 m2 (28.7 %): que correspon a la
urbanització de la vorera del carrer de Barcelona i la part proporcional de
calçada fins al eix del carrer
Àmbit 2 amb una superfície de 337 m2 (43.5 %): que correspon a la calçada
del carrer de Barcelona des de Jaume Balmes i Dr. Fléming
Àmbit 3 amb una superfície de 215 m2 (27.8 %): que correspon a la vorera de
l’avinguda del Dr. Fléming des del Torrent fins al carrer de Barcelona.

ACTA DE PLE

-

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

Quart. La superfície total del projecte és de 775 m2 i es divideix, doncs, en 3 àmbits
d’actuació diferenciats als plànols de projecte:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Part proporcional de Redacció del projecte d'obres
anticipades
Part proporcional de Direcció de les obres

3.630,00 €

20,8%

755,68 €

5.929,00 €

20,8%

1.234,27 €

Part proporcional de Coordinació de seguretat i salut
Total

1.185,80 €

20,8%

246,85 €
18.453,74 €

Propietari afectat

90%

16.608,36 €

Ajuntament

10%

1.845,37 €
18.453,74 €

8. L’obra projectada suposa un increment del valor dels béns afectats com a conseqüència de
la millora urbana que representa. “

Sisè. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 29 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per
realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en
el béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins de l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Setè. D’acord amb l’article 15 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
especials, l’article 34.1 TRLHL preveu que l’exacció de les contribucions especials
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas.
Vuitè. Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i els informes tècnics obrants en el mateix que
serveixen de motivació conforme l’establert en l’article 58 de la Llei 30/1992 de règim
jurídic i procediment administratiu comú.
Novè. Vistos els articles 28 a 37 i concordants del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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ACTA DE PLE

7. Si aquest ajuntament estableix un repartiment de despeses del 90% atribuït al propietari
afectat i 10% a l’ajuntament, els imports resultants són els següents:
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6. Degut a que el present expedient només afecta a un únic contribuent, no es considera
necessari establir mòduls de repartiment ja que en cap cas s’alteraria el resultat final.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

5. La zona afectada per les obres està situada al carrer Barcelona amb av. Dr. Fléming, d’acord
amb el plànol de la zona que s’adjunta a l’annex 1. Les finques afectades per aquesta obra
afecta només a un propietari (vegeu l’annex 2. Fitxa Cadastral).

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Desè. Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos
propis de caràcter tributari.



Pressupost total del cost de les obres és de 18.453,74 euros el qual està
integrat pels conceptes següents:

Àmbit 1. Fora àmbit UA5. Objecte d'aquestes contribucions
PEC (IVA
especials.
inclòs)
Pressupost d'execució per contracte de les obres
16.216,93 €
Part proporcional de Redacció del projecte d'obres
3.630,00 € 20,8% 755,68 €
anticipades
Part proporcional de Direcció de les obres
5.929,00 € 20,8% 1.234,27 €
Part proporcional de Coordinació de seguretat i salut
Total cost suportat previst

1.185,80 € 20,8% 246,85 €
18.453,74 €

Tercer. Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris (base imposable) en 16.608,36
euros, equivalent al 90% del cost suportat; sent a càrrec de l’Ajuntament l’import de
1.845,37 euros (10% del cost suportat).
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la
quota corresponent.
Quart. Aprovar que la quota que correspon a l’únic propietari (subjecte passiu) relativa
a la parcel.la compresa en l’Àmbit 1 d’actuació (fora àmbit UA5) del “Projecte d’obres
anticipades per a la urbanització del carrer Barcelona, entre carrer Jaume Balmes i
l’Avda. Dr.Fléming, es la següent:
-

Referència cadastral:
Titularitat:
Adreça fiscal:

6231401DG0263S0001FO
Sr.Francisco Pratginestós Bote (NIF 39311454S)
C/Monturiol 1, Sant Fruitós de Bages
Página 16 de 26

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

Codi Validació: 6YFTXEKERMLQ76QWNKGQPYN67 | Verificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 26

Segon. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret per al finançament de
l’Àmbit 1 (fora àmbit UA5) contemplades en el “Projecte d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer Barcelona, entre carrer Jaume Balmes i l’Avda. Dr.Fléming”,
d’acord amb el següent detall:

ACTA DE PLE

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al
finançament de l’execució de les obres de l’Àmbit 1 (fora àmbit UA5) contemplades en
el “Projecte d’obres anticipades per a la urbanització del carrer Barcelona, entre carrer
Jaume Balmes i l’Avda. Dr.Fléming”, el fet imposable de les quals està constituït per un
increment de valor dels béns afectats com a conseqüència de la millora urbana que
representa.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

ACORDS:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Total quota tributària:

16.608,36 euros (90% cost total de les obres de
l’àmbit 1)
Cinquè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Sisè. Exposar l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-ho al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.

Novè. Notificar els presents acords als interessats.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 CIU

5. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. Modificació del lloc de
treball de vigilant i definició del lloc de treball d’administratiu/va
d’atenció al públic
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Aquest recurs té caràcter preceptiu i només podrà versar sobre els extrems citats.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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Vuitè. Pel cas que quedi definitivament establert l’acord d’imposició i ordenació, es
notificaran individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin
coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant del Ple de l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.

ACTA DE PLE

Setè. Disposar que, si no es formulen reclamacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu i es publicarà al BOP, aquesta aprovació.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Tercer.- Considerant que les relacions de llocs de treball es defineixen com a
documents dinàmics, en continu canvi per adaptar-se als successius escenaris i
necessitats que hagi d’afrontar la corresponent administració, recollint a cada moment
els llocs de treball dotats pressupostàriament, tant els ocupats com els eventualment
vacants assenyalant, en aquest últim cas, la seva condició i la susceptibilitat de les
accions que sobre ells puguin correspondre.
Quart.- Considerant que s’ha realitzat la corresponent negociació amb els
representants dels personal funcionari i dels treballadors, segons actes que consten a
l’expedient.

ACTA DE PLE

Segon.- Donat que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2
de juny de 2014 mitjançant el qual s’aprovava la modificació de l’oferta pública amb la
incorporació de dues places d’administratives mitjançant procés de selecció de
promoció interna, fent necessària la creació de les corresponents places
d’administratiu/ves d’atenció al públic, així com definir les seves característiques, com
consta a l’informe emès per la Tècnica de RRHH obrant a l’expedient.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

Primer.- Donat que per part del Cap de la policia local es va posar de manifest que el
vigilant fa dos anys que realitza funcions de servei de protecció i assistència al mercat
setmanal municipal, proposant aquesta assignació definitiva a les seves funcions.
Realitzada la corresponent valoració consensuada amb el Sindicat, es modifica la
distribució horària i el complement específic, com consta a l’informe emès per la
Tècnica de RRHH obrant a l’expedient.

Primer.- Aprovar la modificació de la distribució horària i de les retribucions del lloc de
treball de vigilant, segons el següent detall:
Dilluns de 14.00 a 22.00 hores
Dimarts de 9.00 a 12.00 i de 14.00 a 22.00 hores
Dimecres de 14.00 a 21.00 hores
Dijous de 14.00 a 21.00 hores
Divendres de 14.00 a 21.00 hores
Valoració lloc Vigilant
Salari Base (Grup AP)
Complement Destí
(nivell 10)
Complement Específic
Prolongació de jornada

260 punts
548,47€ mensuals
215,19€ mensuals
570,52€ mensuals
104,88€ mensuals1

1 Prolongació de jornada: es retribueix l’increment de la jornada ordinària (37 hores i 30 minuts) de la Corporació a la jornada especial de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, corresponent a 40 hores setmanals.
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ACORDS:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Segon.- Aprovar la definició del lloc de treball d’administratiu/va d’atenció al públic,
segons el següent detall:
Lloc de treball: Administratiu/va atenció al públic
Grup de classificació: C1
Complement de destí: nivell 14
Complement específic: 428,01 euros

Sisè.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la informació
pública no es formulés al·legacions.
Setè.- Per al cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva:
-

Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’edictes municipals.
Trametre còpies certificades de la relació de llocs de treball a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

Vuitè.- Declarar que:
-

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

Novè.- Declarar que, si l’aprovació inicial esdevé definitiva:
-

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.
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Cinquè.- Sotmetre a informació pública la modificació de la RLT aprovada inicialment
previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes
municipal durant un termini de 15 dies a partir de la darrera d’aquestes publicacions.

ACTA DE PLE

Quart.- Notificar el present acord als representants del personal funcionari i a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

Tercer.- Aplicar a les partides pressupostàries corresponents, el cost que es deriva de
les modificacions contingudes als presents acords.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la
residència d’avis El Lledoner (1368/2014)
Sobre aprovació inicial del document tècnic “Projecte bàsic i d’execució
d’ampliació de la residencia d’avis el Lledoner”, presentat per l’empresa
concessionària del servei de gestió de la Residència i Centre de dia municipals
de la gent gran de Sant Fruitós de Bages.
Primer. El Ple de l’Ajuntament de data 12 de juny de 2.013, va aprovar l’expedient de
contractació i plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, del contracte de serveis de gestió de la Residència i Centre de
dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages, i en va convocar la licitació.
Segon. Derivat de la licitació tramitada, en data 18 de desembre de 2013 es va
formalitzar el contracte administratiu del servei de gestió de la Residència i Centre de
dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages amb l’empresa adjudicatària,
Residència de Tercera L’onada, S.L.
Tercer. Vist que en data 10 de setembre de 2014 (2014-E-RC-3371), l’empresa
concessionària, Residència de Tercera L’onada, S.L., ha presentat el document tècnic
“Projecte bàsic i d’execució de l’ampliació de la residència d’avis el Lledoner” redactat
per l’arquitecte Sr. Xavier Álvarez Pascual, amb un pressupost d’execució per
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Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 CIU

ACTA DE PLE

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

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

Sentit de l’acord:

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

contracte de 2.755.982,85 euros (IVA inclòs).

Sisè. Vist que en data 29 de setembre de 2014, l’arquitecte municipal Sr. Joan
Anglada Arumí emet informe obrant en l’expedient, relatiu a l’aprovació inicial del
Projecte esmentat.
Setè. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació
de les obres ordinàries, i que segons es desprèn de l’informe dels serveis tècnics
l’obra es classifica com a obra de primer establiment.
Vuitè. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix,
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 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, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un
període mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la residencia
d’avis el Lledoner”, redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Álvarez Pascual, amb un
pressupost d’execució per contracte de 2.755.982,85 euros (IVA inclòs), amb la
incorporació de les esmenes que es detallen a continuació i que resulten de l’informe
de l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí, emès en data 29 de setembre de
2014, les quals hauran d’incorporar-se en un text refós que el contractista haurà de
presentar dins del termini d’informació pública:
“(.../...)
5. Adequació a la normativa d’edificació i ambiental. El projecte justifica el compliment
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En l’esmentada clàusula es disposa, així mateix, que totes les prestacions d’obra es
realitzaran en virtut de projectes d’obra municipal ordinària.
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Cinquè. Atès que el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) fa referència,
en la clàusula 7, a les prestacions d’obra i disposa que aquestes consistiran “en
l’execució pel concessionari del projecte d’obres aprovat per l’Ajuntament,(...) així com
les obres d’inversió que efectuï el concessionari al llarg de la vigència de la concessió.”

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

Quart. Vista la providència conjunta de la Sra. Cristina Murcia Caraballo, Regidora de
Benestar social i Sanitat i del Sr. Tomàs Casero Garcia, Regidor d’Obres, Urbanisme i
Serveis, en la qual s’insta als serveis tècnics municipals per tal que emetin informe
tècnic necessari per l’aprovació del Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la
residencia d’avis el Lledoner i sotmetre, si s’escau, el projecte esmentat a l’aprovació
de l’òrgan competent municipal.

D’acord amb l’article 22 de la llei, el citat règim d’intervenció prèvia consisteix en un
control preventiu per part de la direcció general competent en matèria de prevenció i
extinció d’incendis per a l’emissió d’informes de prevenció d’incendis respecte el projecte
tècnic presentat en un termini màxim de dos mesos. I posteriorment a l’inici de l’activitat,
posada en funcionament de l’establiment o de la modificació significativa, serà necessari
efectuar l’acte de comprovació per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració,
d’acord amb l’article 25 de la llei.
Prèviament a poder trametre el projecte per sotmetre’l al preceptiu informe de la Direcció
general de prevenció i extinció d’incendis cal completar els apartats 5.2, 5.3, 5.4 i 5.7.
5.2 Als plànols de façanes i seccions AL1, AL2, i SE1, caldria distingir entre les parts
existents a mantenir, a reformar, o d’ampliació, així com detallar aquells punts singulars
que no presenten sistemesconstructius tipus.
5.2.1.1.1.1 Tancament escala principal exterior a planta baixa.
5.2.1.1.1.2 Registres sostremorts d’instal·lacions.
5.2.1.1.1.3 Seccions constructives tipus interiors.
5.2.1.1.1.4 Detalls banys
5.2.1.1.1.5
Seccions constructives escales. Justificar a el compliment CTE SUA
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5.1 L’ús definit pel projecte d’ampliació de la residència de la gent gran el Lledoner és de
caràcter hospitalari, el qual inclou les residències geriàtriques, entre d’altres, d’acord amb
l’annex A del DB-SI del CTE.
En aquest sentit, el projecte preveu modificacions significatives de l’activitat actual de
residència geriàtrica, d’acord amb l’article 4 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis. Per aquest motiu, i d’acord amb l’article 21 de la citada llei, les modificacions
significatives dels supòsits indicats a l’annex 1 (com és el cas: establiments d’ús
hospitalari d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació) es troben sotmeses al règim
d’intervenció administrativa prèvia de l’Administració de la Generalitat.
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de la normativa tècnica i ambiental.
Intervenció en l’edifici existent. D’acord a la Ley de Ordenación de la Edificación aquesta
no és d’aplicació en el edificis actuals en que no és modifiqui el seu ús, però si a les obres
d’ampliació, i així s’ha interpretat per a l’aplicació del Código Tècnico de la Edificación
(CTE). La seva aplicació a la part de residència seria desproporcionada econòmicament,
però tot i així s’hi efectuaran un seguit d’intervencions per a millorar-ne les condicions:
 Substitució de fusteries exterior.
 Canvi de sentit de l’obertura de les portes dels dormitoris per no envair l’espai de
pas d’evacuació.
 Reforma i actualització integral dels dormitoris, agrupant-lo de dos en dos i
disposant-hi d’espai de dutxa en tots ells.
Si s’aplica el CTE als espais en que es fa reforma important, això és en planta baixa als
espais de sala d’estar, menjador, cuina, direcció, i banys mantenint l’estructura, façanes,
paviments, però renovant instal·lacions i acabats, sempre de manera proporcionada a la
intervenció.
Si bé com a projecte bàsic es pot considerar complert, tot i que fora aconsellable ampliar
la memòria amb justificació de compliment del contracte i del llibre de servei, com a
projecte d’execució i justificació de compliment de normativa cal fer les següents
observacions:

ACTA DE PLE

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

per risc d’impacte.
5.3 Cal completar els plànols de façanes i seccions amb paviments, escales i baranes
exteriors per entendre la seva integració a l’entorn, incloent el seu detall constructiu. Fora
aconsellable disposar d’aquesta documentació abans de trametre el projecte per al seu
informe a la regió d’emergències centre ( bombers).

5.7 Les millores introduïdes al pati interior s’haurien de completar amb paviment resseguint el
recorregut lògic d’evacuació, longitudinal ran de tanca nord. (Plànol 24).
(.../...)
5.9. L’edifici compleix els estàndards mínims establerts a l’Ordre de 15 de juliol de 1987, de
desplegament de les normes d’autorització administrativa de serveis i establiments
socials i de funcionament del registre d’Entitats , serveis i establiments Socials, havent
però de garantir l’enfosquiment dels dormitoris mitjançant la dotació de l’equipament
necessari per donar compliment a la l’apartat 5.2.4 de l’Annex 2, atès que les obertures
dels dormitoris no disposen de persiana o altra element d’obra amb aquesta finalitat. Un
cop resoltes les consideracions caldrà presentar la documentació necessària per
l’autorització administrativa i inscripció al Registre d’entitats, serveis i establiments de la
direcció general de Serveis socials.
5.10. En projecte no es justifica suficientment on es disposarà la dotació de mobiliari i en quin
espai es faran els usos de centre de dia.
5.11. Cal estudiar la possibilitat de disposar tanca al llarg de límit de parcel•la nord.
5.12. El projecte no adjunta documentació de l’empresa subministradora d’energia elèctrica
conforme no és necessari disposat d’un centre de transformació. Atès que la seva
col•locació posterior podria ser dificultosa, caldria aclarir aquest aspecte abans de
l’aprovació definitiva del projecte. El projecte no aclareix si es manté el subministrament i
quadre de comptadors independent per a l’Esplai d’avis.
Com a resum global del les observacions efectuades, es tracta de completar el projecte
en tot allò que té mancances documentals i de grau de definició, però no d’esmenar el
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5.6 Amb la documentació presentada no queda clar quin és el règim d’ús del pati davanter,
accessos, àrees restringides. Els acabats i jardineria s’haurien de projectar d’acord al
usos assignats, per acabats, jardineria, tancaments i cotes de nivell. S’haurien de detallar
tots aquest aspectes. (Plànol 24 i 28).

ACTA DE PLE

5.5 El projecte no detalla les afectacions a serveis i instal·lacions i altres elements que es
troben a l’entorn. Cal completar el projecte d’execució amb modificacions a efectuar a les
instal·lacions de l’Esplai d’avis i al serveis pels patis exteriors.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

5.4 El projecte no incorpora documentació de l’empresa subministradora d’aigua, Aigües de
manresà S.A., pel que abans de l’aprovació del projecte caldria verificar l’adequació de
les instal·lacions de subministrament a l’ordenança de municipal i la validesa de la
connexió a xarxa de la BIE’s existent.

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

seu contingut, llevat que en la definició dels acabats, sistemes constructius i
d’instal•lacions ho requereixin.

Quart. Disposar que l’arquitecte l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí
verifiqui la incorporació al text refós de les prescripcions que proposa en el seu
informe, prèviament a la seva elevació al Ple municipal per a la seva aprovació
definitiva.
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa Residència de Tercera Edat l’Onada,
S.L.
Sisè. Comunicar el present acord als
Tresoreria.

Serveis Tècnics municipals i a Intervenció

Setè. De conformitat amb l’apartat 8 de l’informe emès en data 29 de setembre de
2014 per l’arquitecte municipal, la concreció de l’espai concessional a partir de les
previsions del plec de clàusules administratives es realitzarà simultàniament a la
tramitació de declaració d’obra nova de l’edifici.
Vuitè. Declarar que:
-

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
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Tercer. Sol·licitar als serveis públics i empreses titulars de serveis afectats detallats en
l’informe tècnic, l’emissió d’informe sobre el projecte aprovat. L’informe a la Direcció
General de Prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya
es sol·licitarà una vegada s’hagi verificat el text refós per l’arquitecte municipal,
conforme l’apartat següent de l’acord.

ACTA DE PLE

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies, publicant-se
l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de
règim local de Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

6. La Xarxa d’hidrants a la via publica. S’hauria de sol•licitar a Aigües de Manresa S.A, la
conformitat respecte a la disposició de la pressió normativa necessària per a la xarxa
d’hidrants de la via pública. (…/…)

AJUNTAMENT
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(BARCELONA)

Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 CIU
Abstencions : -

Primer.- Vista la sol·licitud presentada per Hernan Altamora Negro, en representació
de AIRPIRINEUS, S.L.U. amb registre d’entrada 2014-E-RC-3149 de 12 d’agost.
Segon.-Vist els informes de l’arquitecte municipal de data 31 de juliol de 2014 i 2
d’octubre de 2014.
Tercer.- Vist l’informe emès pel secretari municipal de 2 d’octubre de 2014.

ACTA DE PLE

7. Aprovació de projecte d’actuació especifica d’interès públic en sòl no
urbanitzable relativa a l’adequació de les instal·lacions de l’aeròdrom ja
existent a Sant Fruitós de Bages

Nombre : 2014-0015 Data : 04/12/2014

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

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades durant el període d’exposició al
públic, en base als informes de l’arquitecte municipal de dates 31 de juliol de 2014 i del
secretari municipal de data 2 d’octubre de 2014 (units com a annexos 1 i 2).
Segon.- Aprovar prèviament el projecte d’actuació especifica d’interès públic en sòl no
urbanitzable, relativa a l’adequació de les instal·lacions de l’aeròdrom ja existent a
Sant Fruitós de Bages, amb subjecció de les condicions que resulten de l’informe de la
ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de 16 de setembre de
2014, que consta en aquest informe que s’inclou com a annex 3 en aquest acte,
motivant aquest acte en els informes de l’arquitecte municipal de 31 de juliol de 2014 i
de 2 d’octubre de 2014 (unit com a annex 4) i del secretari municipal de 2 d’octubre de
2014.
Tercer.- Disposar que prèviament a l’elevació de les actuacions a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, el sol·licitant de l’autorització haurà de
presentar un text refós que incorpori les prescripcions de la ponència ambiental i
aquest haurà de ser verificat favorablement per l’arquitecte municipal.
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PROPOSTA D’ACORD
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(BARCELONA)

Quart.- Elevar la tramitació al Departament d’urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, una vegada es produeixi la verificació favorable prevista en l’apartat
anterior.
Cinquè.- Notificar aquest acte als interessats.

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.

ACTA DE PLE

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

PRECS I PREGUNTES
No consten a l’ordre del dia
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 23:05 hores del dia 8 d’octubre de 2014

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

