AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 18/2014 ( 1213.03.018 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
10 DE DESEMBRE DE 2014

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:00 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament ,
els senyors/es regidors/es al marge
ressenyats, sota la presidència del Sr.
Alcalde- President, Sr. Joan Carles
Batanés Subirana.
Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.
El
regidor
Sr.
Vicenç
Llorens
Concustell s’incorpora a la sessió
durant el punt 2 de l’ordre del dia.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col·legiat.
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
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ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions : ordinària de
12 de novembre 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 següents
sessions: 6 d’octubre ( ordinària
), 20 d’octubre ( ordinària i
extraordinària ),
3 i 17 de
novembre de 2014 ( ordinàries ).
4. Informació de les regidories
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
5. Aprovació definitiva d’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 carrer Jaume
Balmes
i
l’Avda.Dr.Fléming”
(Àmbit 1-Fora Àmbit de la UA5Jardí de La Sagrera)
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Modificació
de
l’ordenança
d’estacionament
regulat
de
vehicles a la via pública : inici
d’expedient
7. Aprovació inicial de l’ordenança
reguladora de guals per l’entrada
i sortida de vehicles.
8. Aprovació
inicial
de
la
Modificació puntual del PGOU a
l’àmbit de la Unitat d’Actuació
núm.6- UA 6 Torrent Bo
9. Avanç de Modificació puntual del
pla general de diferents zones

1571/2014

PÀGINA
3

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00:20

4

00:00:50

9

00.16:37

46/2014
1362/2014
1504/2014
1543/2014
1544/2014
1680/2014
-

1345/2014

00:39:05

9

01:00:00

1758/201
4

17

01:19:35

980/2014

24

01:36:54

1763/2014

37

02:00:50

1638/2014

39

02:05:21

Pàgina 2 de 97
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

verdes del terme municipal i
ajustament de les condicions
d’ordenació
de
la
zona
residencial Plaça Pere Clapera.
10. Resolució
d’al·legacions
i
1368/2014
aprovació definitiva 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.
11. Aprovació del Conveni de 1791/2014
col·laboració amb el Consell
Comarcal del Bages per al
finançament de l’adhesió dels
serveis de transport públic de la
comarca del Bages al sistema
tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona per a l’any 2014.
Aportació municipal per l’any
2014.
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Aprovar la minuta de conveni de 1634/2014
col.laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages en relació
a la biblioteca municipal.
PRECS I PREGUNTES
No consten

41

71

02:33:46

03:39:32

89

03:41:14

-

-

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions : ordinària de 12 de
novembre de 2014. ( EXP. 1571/2014 )
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. ( EXP. 46/2014 )

2014-0716

2014-0717
2014-0718

2014-0719

2014-0720
2014-0721
2014-0722
2014-0723
2014-0724
2014-0725

2014-0726

2014-0727

Aprovació de la factura per a la redacció del
projecte tècnic “Projecte per la reducció de riscos
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc
7/11/14
003/2013/CON
urbà de Sant Fruitós de Bages” i per la direcció
d’obra i coordinació de seguretat i solut de les
obres contingudes al projecte.
Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària
7/11/14
1571/2014
del ple municipal pel dia 12 de novembre de 2014
Llistat per el cobrament del servei d'atenció
7/11/14
1640/2014
domiciliària mes d'octubre 2014
Sol.licitud de subvenció de suport tècnic a la
Diputació de Barcelona per la redacció del
Projecte executiu per la instal.lació d’una xarxa de
8/11/14
1639/2014
calor amb caldera de biomassa al CEIP
“Monsenyor Gibert” i a la Llar d’Infants “Les
Oliveres”
Ús del pavelló d’esports en motiu d’una arrossada
8/11/14
1652/2014
solidària de Cáritas
11/11/14 1656/2014
Reconeixement de trienni
11/11/14 1642/2014
Reconeixement de trienni
11/11/14 1657/2014
Reconeixement de trienni
11/11/14 1658/2014
Reconeixement de trienni
Incoar el procediment per la resolució
d’expedients sancionadors d’infraccions de trànsit
11/11/14 1654/2014
dins les remeses núm. 14049154, 14050233 i
14051648.
Contractació d’una treballadora familiar per
11/11/14 1669/2014
substitució de la titular per gaudiment d'assumptes
propis (novembre)
Requeriment de presentació de la documentació
preceptiva, prèvia a l’adjudicació de contracte de
11/11/14 1274/2014
subministrament, mitjançant arrendament financer
d'un vehicle híbrid per a la policia local
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2014-0728

11/11/14 1649/2014

2014-07291

12/11/14 767/2014

2014-0730

13/11/14 1689/2014

2014-0731

13/11/14 1680/2014

2014-0732

13/11/14 1291/2014

2014-0733

13/11/14 1707/2014

2014-0734

13/11/14 18/2013

2014-0735

15/11/14 1136/2014

2014-0736

15/11/14 1090/2014

2014-0737

15/11/14 980/2014

2014-0738

18/11/14 1715/2014

2014-0739

18/11/14 1699/2014

2014-0740

18/11/14 1705/2014

Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
de la llar d’infants "Les Oliveres" , mes de
novembre 2014
Aprovació justificació i ordenació pagament
subvencions matèria de veïnatges 2014
Aprovació de la documentació i tramesa
telemàtica per la realització dels tràmits de
justificacions de subvencions per a projectes
d'activitats adreçades a joves (DGJ convocatòria
2014)
Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern
Local pel dia 17 de novembre de 2014
Resolució de recurs de reposició respecte a
reclamació de responsabilitat patrimonial (2014-ERC-3234)
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/72
Convocatòria de la comissió seguiment del
contracte de gstió del servei de la residència i
centre de dia de la gent gran pel dia 21.11.14
Delegació de Presidència i substitució de vocals
de la mesa de contractació del dia 14/11/14 de la
licitació del subministrament d'armaris mòbils
compactes per l'arxiu municipal de la Biblioteca
Funcions a desenvolupar per l’agent de la Policia
Local amb TIP 1034, segons informe SPA 29-102014.
Convocatòria de la reunió de la comissió d'estudi
per la redacció de l'ordenança de guals pel dia
19/11/14
Sol·licitud de bestreta d’una treballadora.
Sol·licitud de reincorporació d’un funcionari de
carrera, actualment en comissió de serveis.
Aprovació
del
pagament
de
despeses,
reconeixement d’obligació i ordenació de
pagament a membres de tribunals de sel.lecció de
personal

1

Es fa constar que el present decret num. 2014-0729 s’ha anomenat com a proposta
de decret per error.
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2014-0741

19/11/14 980/2014

2014-0742

19/11/14 1537/2014

2014-0743

19/11/14 1074/2014

2014-0744

19/11/14 1688/2014

2014-07452

19/11/14 1407/2014

2014-0746

19/11/14 740/2014

2014-0747

19/11/14 1755/2014

2014-0748

20/11/14 1299/2014

2014-0749

21/11/14 1628/2014

2014-0750

21/11/14 1737/2014

2014-0751

21/11/14 1433/2014

2014-0752

21/11/14 1679/2014

2014-0753

24/11/14 1722/2014

Anul·lació de la convocatòria de la comissió
d'estudi de l'ordenança de guals i fixació de nova
data
Relació de membres titulars i suplents de
comissions informatives segons designació dels
grups municipals
Tractament de la marca registrada Tria i Tira
Reclamació per danys a mobiliari urbà ocasionats
per accident de transit (full informació accidents 48
2014)
Proposta de decret del Regidor d'Economia i
Hisenda en relació amb la sol·licitud de bonificació
de l'impost sobre béns immobles per família
monoparental.
Aprovació de la certificació primera i única i de la
factura derivada del contracte menor d’obres de
reasfaltat de carrers 2014
Aprovació de la factura per la contracte menor per
les obres d’arranjament del camí Fondo i
arranjament del gual inundable al Riu d’Or.
Delegació per actuar com a President i substitució
de membres de la mesa de contractació
d’obertura del sobre 1 i, si s’escau, sobre 2 del
procediment per a l’adjudicació del contracte mixt
d’obres d’instal•lació d’una caldera de biomassa.
Aprovació convocatòria i procés selectiu
administratiu per programa per suport a les àrees
d'Intervenció
i
Contractació.
Procediment
d'urgència.
Sol·licitud de bestreta de la Sra. Isabel Garcia
Plaza, treballadora de l'Ajuntament, adscrita a
l'Àrea d'Urbanisme - Brigada neteja.
instrucció sobre condicions de funcionament de
terminals de telefon a les instal·lacions del camp
de futbol municipal
Sol·licitud de revisió del grup de classificació del
personal auxiliar de la biblioteca municipal.
Instal·lació de mirall de seguretat vial al carrer de
la Pesca

2

Es fa constar que el present decret num. 2014-0745 s’ha anomenat com a proposta
de decret per error.
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2014-0754

24/11/14 1746/2014

2014-0755

25/11/14 67/2014

2014-0756

25/11/14 1744/2014

2014-0757

25/11/14 1407/2014

2014-0758
2014-0759
2014-0760
2014-0761
2014-0762

25/11/14
25/11/14
25/11/14
25/11/14
25/11/14

2014-0763

25/11/14 28/2012

2014-0764

26/11/14 1735/2014

2014-0765

26/11/14 1684/2014

2014-0766

27/11/14 1728/2014

2014-0767

27/11/14 1750/

2014-0768

27/11/14 18/2013

2014-0769

27/11/14 1628/2014

2014-0770

27/11/14 1727/2014

2014-0771

27/11/14 808/2014

2014-0772

28/11/14 1748/2014

1763/2014
1729/2014
1730/2014
1731/2014
1732/2014

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/73
Suspensió del termini per resoldre i notificar
procediment de resolució de conveni subscrit al
2002 amb L'Agricola SCCL i autoritzacio acces a
documentacio disponible a l'arxiu
Contractació d’una educadora social per
substitució de la titular, de baixa per IT
En relació amb la sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre béns immobles per família
monoparental.
Aprovació del calendari fiscal 2015
Incoar exp. sancionador en matèria d'animals.
Incoar exp. sancionador en matèria d'animals.
Incoar exp. sancionador en matèria d'animals.
Incoar exp. sancionador en matèria de d'animals.
Modificació del contracte menor d’assegurança de
vehicles propietat d’aquest Ajuntament (flota), per
tal d’incloure les dues motocicletes de la Policia
Local propietat de l’Ajuntament, marca YAMAHA
XT 660 R.
Aprovació de la despesa de la nòmina del mes de
Novembre de 2014.
Aprovació de la despesa dels endarreriments de la
quitança de la part proporcional de la paga extra
d’estiu 2013 del personal de la residència
subrogat en data 1-01-2014.
Incoació amb proposta de resolució d‘expedient
sancionador d'animals
Cessament del caporal substitut per incorporació
del titular, en comissió de serveis
Convocatòria de la comissió de seguiment del
contracte de la residència
Correcció errades del procés administratiu per
programa Intervenció i contractació
Incoació amb proposta de resolució de l'exp.
sancionador d'animals
Resolució del recurs de reposició d’expedient
sancionador d'animals
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 1 de desembre de 2014
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2014-0773

28/11/14 1765/2014

2014-0774

1/12/14

1781/2014

2014-0775

1/12/14

1780/2014

2014-0776

1/12/14

1793/2014

2014-0777

1/12/14

1700/2014

2014-0778

2/12/14

1787/2014

2014-0779

3/12/14

1783/2014

2014-0780

3/12/14

67/2014

2014-0781

3/12/14

871/2014

2014-0782

3/12/14

1541/2014

2014-0783

4/12/14

849/2014

2014-0784

4/12/14

738/2014

2014-0785

4/12/14

1777/2014

2014-0786

4/12/14

1743/2014

2014-0787

4/12/14

1801/2014

Ampliació de la jornada de la Tècnic auxiliar de
joventut.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 4 de
juliol de 2014
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Promoció del Territori pel dia 4 de
juliol de 2014
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel
dia 4 de desembre de 2014
Sol·licitud de l’Ajuntament de Navàs sobre la
comissió serveis del Caporal de la Policia Local.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/76
Llistat per el cobrament del servei d'atenció
domiciliària S.A.D, mes de novembre
Autorització
per
consulta
d'antecedents
documentals dipositats a l'arxiu municipal
Informe sobre la superació del període de prova termini d’al.legacions en procés selectiu per
insertora laboral
Superació període de prova d’auxiliars de
biblioteca
Justificació del conveni amb l’Associació Cultural
Memorial Eduard Casajoana (FMC 2014).
Aprovació de la factura pel contracte mixt d’obres i
treballs tècnics associats (redacció projecte i
direcció tècnica) per la instal.lació de visera
(protecció solar) en un tram de les graderies del
camp de futbol.
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent
de la Junta de Govern Local pel dia 4 de
desembre de 2014.
Incoar remeses de la Diputació Barcelona exp.
1743
Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de
caixa fixa i el reconeixement de les obligacions
resultants en el període comprés en els mesos de
març, juliol, agost i setembre de 2014
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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 següents sessions: 6
d’octubre ( ordinària ), 20 d’octubre ( ordinària i extraordinària ), 3 i 17 de
novembre de 2014 ( ordinàries ). ( EXP. 1362/2014, 1504/2014, 1543/2014,
1544/2014, 1680/2014 ).
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

4. Informació de les regidories

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Aprovació definitiva d’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 carrer Jaume
Balmes i l’Avda.Dr.Fléming” (Àmbit 1-Fora Àmbit de la UA5-Jardí de La
Sagrera)
Primer. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de 8
d’octubre de 2014, va 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
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quals està constituït per un increment de valor dels béns afectats com a conseqüència
de la millora urbana que representa.
Segon. Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies
segons anunci publicat al BOPB de 23.10.2014.
Tercer. Atès que dins d’aquest termini s’ha presentat al registre general de
l’Ajuntament (2014-E-RC-4455 DE 28.11.2014) escrit d’al·legacions a l’esmentat acord
d’aprovació provisional presentat pel Sr. Joan Sánchez Gómez en representació del
Sr. Francesc Pratginestós Boté.
Quart. Vist l’informe emès pe Secretari municipal, el qual motiva el present acord i que
s’annexa al mateix.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
S’ACORDA :
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Sr. Joan
Sánchez Gómez en representació del Sr. Francesc Pratginestós Boté, en base a
l’informe emès pel Secretari municipal, el qual s’annexa al present acord.
Segon. Aprovar definitivament 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, en els termes següents:
U. 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:


Pressupost total del cost de les obres és de 18.453,74 euros el qual està
integrat pels conceptes següents:
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PEC
(IVA
inclòs)
16.216,93 €

Àmbit 1. Fora àmbit UA5. Objecte d'aquestes contribucions especials.
Pressupost d'execució per contracte de les obres
Part proporcional de Redacció del projecte d'obres anticipades

3.630,00 €

20,8%

755,68 €

Part proporcional de Direcció de les obres

5.929,00 €

20,8%

1.234,27 €

Part proporcional de Coordinació de seguretat i salut

1.185,80 €

20,8%

246,85 €
18.453,74 €

Total cost suportat previst

Dos. 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.
Tres. 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:
Total quota tributària:

6231401DG0263S0001FO
Sr.Francisco Pratginestós Bote (NIF 39311454S)
C/Monturiol 1, Sant Fruitós de Bages
16.608,36 euros (90% cost total de les obres de
l’àmbit 1)
Quatre. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Tercer. Notificar a 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 dins
del termini d’un mes 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. 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.
Quart. Publicar l’acord amb Butlletí Oficial de la Província i al tauler municipal d’edictes
durant el termini d’un mes.

Annex 1. Informe emès pel Secretari municipal Sr. Josep González Ballesteros
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
6. Modificació de l’ordenança d’estacionament regulat de vehicles a la via
pública : inici d’expedient ( exp. 1758/2014 )
Primer. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 29 d’octubre de 2008
l’ordenança municipal núm. 35 sobre estacionament regulat de vehicles a la via
pública.
Segon. En data 30 de desembre de 2008 es va procedir a la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del text íntegre de l’ordenança aprovada
definitivament.
Tercer. Per part de la regidoria de mobilitat i l’Alcaldia s’ha constatat la necessitat de
modificar l’esmentada ordenança, donat que la mateixa efectua una limitació en l’espai
tancada i taxativa del que pot ser considerat “zones d’estacionament gratuït per temps
limitat”, de forma que la seva redacció actual no permet atorgar aquesta condició a
altres zones del municipi que no siguin l’establerta per ordenança, cosa que resulta
inoperant i limitativa de la voluntat municipal.
Quart. Als efectes de la tramitació del procediment de modificació de reglament
conforme el previst a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i atenent a la concreció dels
aspectes a modificar en el text de l’ordenança, es considera pertinent que per part de
la comissió informativa de promoció del territori actuï com a comissió d’estudi a efectes
de la valoració de la proposta de modificació que s’efectua.
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S’ACORDA :
Primer. Iniciar l’expedient per la modificació de l’ordenança municipal núm. 35 sobre
estacionament regulat de vehicles a la via pública.
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen de la comissió informativa de promoció del
territori, la modificació de l’ordenança municipal núm. 35 sobre estacionament regulat
de vehicles a la via pública, en el següent sentit (en el text de l’ordenança es destaca
la redacció que es modifica i el text que la substitueix):
“Ordenança núm. 35
ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
Article 1
La present ordenança té per objecte la regulació, en ús de les competències que
atorguen a l'Ajuntament l’article 7 del Real Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel
que s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, que es refereix a l’estacionament i parada de vehicles, fent
compatible d’ l’equitativa distribució dels aparcaments disponibles entre tots els
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i l’ús de vianants dels carrers de
les vies per altres usuaris.
L'Ajuntament ha aprovat va aprovar un estudi de mobilitat que contempla contemplava
la proposta de creació d’una zona de zones d’estacionament gratuït per temps limitat a
una hora. Aquestes zones s’articulen a través de amb l’obligació de posar el
corresponent rellotge o nota manual on consti clarament l’hora d’arribada en un lloc
ben visible dintre del vehicle, visible des de parabrises davanter. Per una banda,
aquesta proposta ha estat també consensuada amb la Comissió de Mobilitat de
l'Associació de Comerciants.
La zona on s’aplicarà aquest sistema d’estacionament, comprèn les dues bandes de la
Crta. De Vic, des del Carrer Buenos Aires fins al Carrer Sanmartí totes aquelles zones
de la via pública - ja siguin carrers, places, aparcaments, o altres espais habilitats –
marcades amb franges pintades de color blau sobre el paviment, i amb la senyalització
vertical corresponent. , tant amb senyals verticals com horitzontals.
L’objectiu que es vol aconseguir amb la implantació d’ aquest sistema d’estacionament
a tot el terme municipal, és d’una el de garantir els objectius de disponibilitat d’espais
en una realitat d’espais limitats per la realitat física de l’entorn i de convivència amb
altres usuaris de la via, així com una major rotació de vehicles en una zona que és
majoritàriament especialment en les zones de presencia de comerços i oficines, la qual
cosa permetrà. En aquest últim supòsit la regulació que es planteja permet una més
gran disponibilitat d’aparcament puntual a la zona durant el temps que pugui durar una
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compra o una gestió. L’horari regulat coincidirà coincideix amb l’horari comercial (de 9
a 13 i de 16 a 20 hores de dilluns a divendres, i dissabtes de 9 a 13 hores; excepte
festius).
Per tant, la intenció que guia ha guiat l'Ajuntament a establir aquest servei i regular
l’estacionament temporal, és per permetre més agilitat, facilitat i freqüència en l’accés
de persones i vehicles al nucli antic urbà, que ha de comportar una millora per als
residents i comerciants de la zona.
Article 2
Les zones subjectes a limitació horària, que s’anomenaran zones blaves s’anomenen
“zones blaves”, consistiran consisteixen en espais de la via pública degudament
delimitats mitjançant senyalització horitzontal i vertical, en les quals l’estacionament de
vehicles no podrà pot perllongar-se més enllà d’una hora consecutiva (60 minuts).
Article 3
Les zones subjectes a limitació horària seran senyalitzades de forma suficient, als
efectes que en cap cas es pugui oferir dubtes a l’usuari que la plaça d’estacionament
que pretén ocupar es troba dins d’una zona blava d’estacionament limitat
temporalment i sotmesa a control.
La senyalització horitzontal, que serà de color blau, inclourà el marcatge de les zones
subjectes a control horari, ja sigui en bateria o en línia.
La senyalització vertical, indicarà l'inici i el final de la zona subjecta a control, i
s’ajustarà al model que determinin els Serveis Tècnics municipals segons els criteris
generalment emprats.
Article 4
En L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança es circumscriu als vehicles estacionats a
les zones que a continuació es relacionen: la via pública - ja siguin carrers, places,
aparcaments, o altres espais habilitats – en llocs habilitats com a “zona blava” i que
estiguin senyalitzats d’acord amb l’article 3 d’aquesta ordenança.
Crta. De Vic, des del Carrer Buenos Aires fins al Carrer Sanmartí.
Queden expressament excloses les zones de càrrega i descàrrega que es senyalitzin
als carrers afectats. i els aparcaments reservats a persones discapacitades que es
trobin dins de les “zones blaves”. Aquestes reserves es regiran per la seva normativa
pròpia i requeriran de l’ús de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.
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Article 5
El control del compliment de la limitació horària es verificarà mitjançant targeta
cronòmetre segons model homologat expedit i distribuït per l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages o per un altre ajuntament, o a través d’un paper manuscrit. L’usuari
de la zona d’estacionament limitat indicarà en la targeta cronòmetre l’hora d’inici de
l’estacionament, i col·locarà la targeta cronòmetre a la part interna dels parabrises
davanters, en lloc visible des de l’exterior del vehicle. En cas de fer l’anotació en un
paper, s’indicarà l’hora i minut d’inici de l’estacionament i es col·locarà també a la part
interna dels parabrises davanters, en lloc visible des de l’exterior del vehicle.
Article 6
La limitació horària de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries
següents:
De dilluns a dissabte divendres de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores
Dissabtes de 9 a 13 hores
Els dies festius queden exclosos
Article 7
Es reservarà en totes les zones blaves un dos per cent de places reservades per
persones amb disminució física discapacitat, amb un mínim de una plaça per zona
blava establerta.
El règim d’utilització d’aquestes places reservades, serà el mateix que el que
s’estableix per aquesta ordenança amb caràcter general per a la resta d’usuaris,
essent d’aplicació en aquest supòsit la regulació pròpia en matèria d’aparcament per a
persones amb discapacitat i l’ús de targeta acreditativa.
Article 8
1. Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter
d'infracció administrativa, i seran sancionades d'acord amb la seva tipificació dins el
marc de les disposicions legals sancionadores vigents.
2. Es consideren infraccions lleus:
a)
b)

L'estacionament de vehicles que sobrepassin el període assenyalat en el
rellotge en la targeta cronòmetre, o paper manuscrit, de control horari.
Estacionar utilitzant de manera incorrecta o no visible el rellotge la targeta
cronòmetre, o paper manuscrit, de control horari.
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c)

Estacionar indegudament, ocupant més d'una plaça. pertorbant l’ús de la
zona blava per altres usuaris.

3. Es consideraran infraccions greus:
a)
b)

Estacionar sense fer ús del rellotge de la targeta cronòmetre, o paper
manuscrit, de control horari
La reincidència en la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades a
l'article 8.2, dins un període de 30 dies naturals.

Article 9
El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial aprovada pel R.D. 339/90 de 2
de març, el R.D. 320/94 de 25 de febrer, que aprova el Reglament de Procediment
Sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial, així
com els principis generals recollits a la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Article 10
1. Les infraccions assenyalades a l'article 8 es sancionaran per l'Alcaldia mitjançant
Decret o per l'òrgan municipal en qui ho delegui. l’òrgan municipal competent.
2. Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:
- Per les infraccions previstes a l'art. 8.2.: 60 EUR. 60,00 €
- Per les infraccions previstes a l'art. 8.3.: 91 EUR. 90,00 €
Per les infraccions no regulades per la present Ordenança, s'aplicaran les sancions
tipificades a l'Ordenança Municipal de Circulació i legislació de trànsit.
Article 11
Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació o, estant
estacionat correctament, hagin transcorregut 4 hores sense que el titular o conductor
hagi corregit el motiu de la infracció assenyalada en l'article 8 d'aquesta Ordenança,
l'Ajuntament podrà retirar-lo de la via pública a través del servei de grua, sense que
aquesta mesura tingui caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat a satisfer
les taxes del servei de grua i de dipòsit corresponents, regulats en l’Ordenança
número 34 de l’Ajuntament de Sant Fruitós.
Article 12
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La imposició i l'abonament de les corresponents sancions de multa, no eximiran
l'infractor de l'abonament del pagament de la taxa per la prestació del servei de grua.
Article 13
Les denúncies per infraccions tipificades com a lleus en l'article 8 a i 8 b 8.2, lletres a i
b, podran ser reduides si l’usuari satisfà en el termini de les 24 hores seguents a la que
s’indica a la notificació l’import reduit de la sanció, de 6 €.
Article 14
1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació.
2. No obstant això, les multes que s'abonin abans de 30 dies 10 dies hàbils des de la
data que consti en el butlletí de denuncia tindran una reducció del 30%. 50%.
Article 15
1. No està subjecte a aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o
activitat.
Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present dins del vehicle.
Els vehicles en servei oficial quan el conductor estigui present dins del
vehicle. .
Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat
Social o a la Creu Roja i les ambulàncies en servei.
Els vehicles dels bombers, de policia o d'altre servei públic quan actuïn en
exercici de les seves funcions.
Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització
especial corresponent acreditada mitjançant la targeta d’aparcament per a
persones amb discapacitat.

Disposició derogatòria
Un cop hagi entrat en vigor la present ordenança, quedaran derogades les
disposicions municipals que d'igual o inferior rang s'hi oposin, i/o contradiguin.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst a
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l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i
romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.”
Tercer. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de 30 dies, a fi que
es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin
formular les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, la modificació de l’ordenança restarà
aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord de manera
expressa i es procedirà directament a la publicació del text modificat.
Quart. Declarar que:
-

-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, l’acord aprovarà una
disposició administrativa general, que posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant la sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar a partir des de que l’aprovació esdevé
definitiva.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
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7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de guals per l’entrada i
sortida de vehicles. ( exp. 980/2014 )
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió de Ple de data 9 de juliol de
2014, va adoptar l’acord d’incoar l’expedient encaminat a la redacció d’una ordenança
reguladora de guals per l’entrada i sortida de vehicles i es va constituir la comissió
encarregada de redactar l’avantprojecte d’ordenança pel seu posterior sotmetiment al
Ple.
Segon. La comissió d’estudi ha elaborat el projecte d’ordenança de guals per l’entrada
i sortida de vehicles i consta incorporat com annex 1 a la present proposta d’acord.
Tercer. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); 178 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 (TRLMRLC) i articles 58
a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
Quart. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de promoció del territori,
ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment el text de l’ordenança reguladora de guals per l’entrada i
sortida de vehicles, redactat per la comissió d’estudi creada a tal efecte, segons el text
que s’adjunta com a document annex.
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web municipal i al tauler
d’anuncis de la corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions
i al·legacions oportunes, a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la
darrera publicació en els dos butlletins oficials.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el
reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB el text
del Reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.
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Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, es publicarà el text íntegre del
reglament en el tauler d’anuncis i a la web de l’ajuntament i s’anunciarà en el DOGC la
referència de publicació al BOPB del anunci d’aprovació definitiva amb em text íntegre
L’ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i un
cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb
el previst als articles 66.1 del ROAS i l’article 70 de la LBRL.
Tercer. Declarar que:
-

-

-

L’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per
mitja de recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajust a dret.

ANNEX 1:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS PER L’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la concessió, modificació i revocació de
llicències de guals, així com les condicions i règim que hagin de complir el titulars i
usuaris d’aquests espais.
No es podrà gaudir de l’ús d’espais de domini públic destinats a gual sense la
preceptiva llicència.
Article. 2. Àmbit d’aplicació
La present ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Article 3. Definició
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Es defineix el gual com a la porció de vorera o via pública, sobre la qual l'Ajuntament
concedeix un aprofitament especial a un ciutadà (o a una persona jurídica o comunitat
que actuï com a sol·licitant a través dels seus representants) per a l'entrada i sortida
de vehicles del domini públic a un espai privat.
Article 4. Condicions de la llicència de gual
1.

La llicència expressarà la seva condició d’atorgament revocable per raons
d’interès públic, d’urbanització i d’ordenació del trànsit, la identificació del ciutadà
o entitat autoritzats, la ubicació i delimitació del gual autoritzat, el termini de
vigència, les característiques de la senyalització i de la vorada, així com la resta
de condicions que s’escaiguin. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les
modificacions que consideri necessàries, per canvi de circumstàncies en la via
pública o d’altres raons d’interès públic, sense dret, en cap cas, a indemnització o
compensació de cap mena.

2.

La llicència que autoritza el gual serà personal i intransferible sense prèvia
comunicació i consentiment municipal.

3.

Si el gual requereix executar obres, la corresponent llicència urbanística es podrà
tramitar conjuntament amb la llicència de gual. Per a l’atorgament de la llicència
urbanística caldrà l’atorgament previ o simultani de la de gual i en serà condició a
efectes del silenci administratiu.

4.

Només podran ser titulars de la corresponent llicència de gual els propietaris,
titulars de drets reals que atorguin ús de l’espai privat des del qual es pretén
l’entrada i sortida de vehicles cap a la via pública (inclosos els arrendataris i les
comunitats de propietaris dels recintes pel que es concedeixi el gual).

5.

Per obtenir una llicència de gual, cal que la persona sol·licitant acrediti l’ús que
pretén realitzar o realitza de l’immoble o del local per qualsevol títol jurídic, i que
aquest requereix de l’entrada i sortida de vehicles. Si l’ús de l’establiment està
subjecte a disposar de títol habilitant per a l’exercici de l’activitat (llicència
ambiental, comunicació ambiental, comunicació d’activitat innòcua, i altres
procediments administratius d’activitats), caldrà disposar-ne prèviament per a la
concessió de la llicència de gual. En el cas de comunicació ambiental, i quan formi
part de les obres necessàries perquè aquesta s’atorgui, la llicència de gual es
podrà atorgar de forma prèvia o simultània. Si un local té més d’un accés,
l’Ajuntament podrà limitar la llicència de gual a un dels accessos, sempre que no
s’acrediti l’obligació normativa d’utilització de la resta.

6.

En el cas de sol·licitud de baixes de llicències de guals, i en el cas que
l’establiment estigués subjecte a disposar de títol habilitant per a l’exercici de
l’activitat (llicència ambiental, comunicació ambiental, comunicació d’activitat
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innòcua), caldrà disposar de la baixa del títol habilitant per a l’exercici de l’activitat
per a la concessió de la baixa de llicència de gual.
7.

El termini de vigència de la llicència de gual serà el que indiqui la resolució, amb
els límits establerts a la legislació vigent en matèria de patrimoni de les
administracions públiques. No obstant això, l’Ajuntament podrà en qualsevol
moment revocar la llicència per raons d’interès públic i amb resolució motivada.

8.

Les característiques de disseny i materials utilitzables per a la construcció de
guals, amb caràcter general seguiran les següents condicions tècniques:
a) L’amplada del gual de vehicles serà com a mínim de 2,50 metres i no podrà
excedir en més de 0,50 metres per cada costat de la porta d’accés.
b) La vorada de gual serà la corresponent segons l’amplada de vorera, d’acord
les fitxes de l’annex 1.
c) El titular de la llicència de gual té l’obligació de mantenir la vorera en bon estat
al pas de vianants, i no pot modificar la rasant de la vorera per adaptar-la en
rampa d’accés.
d) La vorera ha de tenir com a màxim un pendent transversal del 2%.
e) Està prohibit pintar les peces de la vorada de gual de vehicles, i instal·lar
qualsevol element entre aquesta i la calçada.
f)

Se senyalitzarà amb una línia longitudinal discontinua de 10 cm d’amplada, de
color groc tràfic, a trams iguals, pintada per damunt de la calçada a una
distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta quan no estigui permès
l’estacionament.
Quan al vial en qüestió hi sigui autoritzat l’estacionament, la línia paral·lela a
pintar anirà a l’altura de la línia d’aparcament i delimitada en els seus extrems
amb una línia perpendicular projectada envers l’eix de la calçada, del mateix
color groc i de 0,50 m de longitud, d’acord amb les fitxes de l’annex 1.
En el cas de vials amb tractament per a vianants o calçades de plataforma
única, no es disposarà de senyalització horitzontal, però serà prescripció de la
llicència de gual l’obtenció i col·locació de la placa de gual.

g) En casos particulars de vials molt estrets (calçades iguals o inferiors a 5 metres
d’amplada) o amb dificultats per maniobrar, prèvia justificació, es podrà
sol·licitar complementàriament un contragual al cantó contrari de la calçada
davant del gual. En cas d’establir-se contragual, per tal de fer possible la
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llicència de gual, aquest contragual no suposarà cap càrrega fiscal
complementària. La morfologia i senyalització, en cada cas, s’establirà per part
dels tècnics municipals, que hauran d’emetre informe.
h) La placa senyalitzadora numerada que subministrarà l’Ajuntament s’haurà de
posar en un lloc visible.
En cas de dubte o dificultat d’aplicació d’aquestes condicions tècniques generals,
es podran excepcionar previ informe dels serveis tècnics municipals, en la mesura
en què sigui necessari i ajustant-se en la mesura del possible a la normativa en
matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
9.

L’execució de les obres de construcció, senyalització, i/o reforma del gual són a
càrrec de la persona titular del gual, i seran dutes a terme per l’Ajuntament, el qual
podrà contractar una empresa per a la seva execució. Les tasques de
manteniment tant d’obra com de senyalització són directament a càrrec de la
persona titular.

10. La baixa de la llicència de gual comporta l’obligació per part del titular de restituir
la vorada i la senyalització al seu estat original segons les característiques de la
via, a càrrec de la persona titular del gual, i seran dutes a terme per l’Ajuntament,
el qual podrà contractar una empresa per a la seva execució. Si existeix
contragual també s’haurà d’efectuar aquesta restitució a l’estat original.
11. Amb caràcter general, s’estableix un preu de referència, -per a l’any 2014,
actualitzable quan correspongui sense necessitat de modificació del text de la
present norma- per a la substitució de la vorada en els termes que consta a
l’annex 2 que s’incorpora a la present ordenança, a títol orientatiu, segons els
preus de l’any 2014. Aquest preu pot variar en casos especials, previ informe dels
serveis tècnics municipals. El pagament de les obres, juntament amb la taxa
corresponent, es farà per règim d’ingrés previ a l’atorgament de la llicència de
gual, mitjançant autoliquidació.
Cada any es procedirà a la publicació dels preus del cost de les obres actualitzat a
la seu electrònica municipal.
12. El termini per realitzar les obres serà d’un mes des de la data d’atorgament de la
llicència de gual.
13. En casos de sostracció, prèvia denúncia, o deteriorament de la placa de gual, la
persona titular ha de demanar una de nova a l’Ajuntament, previ pagament de les
taxes que estableixin les ordenances fiscals. En aquests casos, s’adjudicarà una
placa amb nova numeració per tal d’anul·lar definitivament els efectes de la placa
originària.
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14. Davant dels guals no podrà estacionar-se cap vehicle, ni tan sols els del titular o
titulars de la llicència. Es permetrà la parada de vehicles davant dels guals per
efectuar operacions d’obertura de porta, sempre que en el vehicle s’hi trobi el
conductor a fi de desplaçar-lo en el cas que es necessiti utilitzar el gual. Tampoc
podrà haver-hi altres elements que entorpeixin l’ús del gual.
Article 5. Documentació a aportar per a sol·licitar la llicència de gual (tramitació
assistida)
Serà necessari que s’acompanyi la següent documentació:
1. Sol·licitud segons model normalitzat dirigida a l’Alcalde i signada per
l’interessat, especificant el número de places d’aparcament. En el cas de
sol·licituds a nom de comunitats de propietaris o societats mercantils, laborals o
civils, s’haurà d’acreditar la representació.
2. Document acreditatiu del dret d’utilització del recinte.
3. Fotografia de l’estat actual.
4. Croquis de la vorera i del recinte interior, a escala aproximada 1:50 amb cotes.
5. Rebut acreditatiu de l’abonament de la taxa de tramitació prevista a l’ordenança
fiscal, i del pagament de l’execució de la vorada de gual si s’escau.
Article 6. Documentació a aportar per a sol·licitar la modificació de la llicència de
gual (tramitació assistida)
Les ampliacions de longitud dels guals i la transmissió de la titularitat de la llicència,
requeriran la prèvia autorització municipal que haurà de ser sol·licitada pel titular de la
llicència justificant els motius de la seva petició, i acompanyada de la següent
documentació:
1. Sol·licitud segons model normalitzat dirigida a l’Alcalde i signada per
l’interessat. En el cas de sol·licituds a nom de comunitats de propietaris o
societats mercantils, laborals o civils, s’haurà d’acreditar la representació.
2. En el cas de transmissió de la titularitat, es requerirà la justificació/ autorització
de l’anterior titular, i document acreditatiu del dret d’utilització del recinte.
3. Fotografia de l’estat actual.
4. Rebut acreditatiu de l’abonament de la taxa de tramitació prevista a l’ordenança
fiscal, i del pagament de l’execució de la vorada de gual si s’escau.
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Article 7. Documentació a aportar per a sol·licitar la baixa de la llicència de gual
(tramitació assistida)
Les baixes de les llicències de guals, requeriran la prèvia autorització municipal que
haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant els motius de la seva
petició, i acompanyada de la següent documentació:
1. Sol·licitud segons model normalitzat dirigida a l’Alcalde i signada per
l’interessat. En el cas de sol·licituds a nom de comunitats de propietaris o
societats mercantils, laborals o civils, s’haurà d’acreditar la representació.
2. Retorn de la placa de gual.
3. Rebut acreditatiu de l’abonament del pagament de l’execució de la restitució de
la vorada al seu estat original segons la tipologia de la via.
Article 8. Adopció de mesures en cas d’incompliment
En cas d’incompliment de la present ordenança, l’Alcalde procedirà a incoar el
corresponent expedient sancionador, en el qual es podrà sancionar en primera
instància amb una multa de 100€. En cas de reincidència l’Alcalde procedirà a
sancionar amb 300€. En tercera instància, l’Ajuntament podrà declarar per extingida
l’autorització de llicència de gual i intervenir a la restitució de la vorada al seu estat
original segons les condicions de la via, a càrrec del titular de la llicència. En qualsevol
cas, en supòsits de coincidència de tipus d’infractor en la conducta sancionable serà
d’aplicació preferent i única el previst a la legislació vigent i a les ordenances
municipals.
Disposició transitòria
Totes les actuals llicències de gual i la seva senyalització hauran d’adaptar-se a les
prescripcions de la present ordenança i en especial seguint el procediment establert a
l’article 4.8, al cap de 18 mesos de la seva entrada en vigor i plena eficàcia segons
l’establert a la disposició addicional anterior.
Tots els recintes que disposin d’un aprofitament especial d’una porció de vorera o via
pública per l’entrada i sortida de vehicles i que no disposin de la preceptiva llicència de
gual, hauran de sol·licitar-la com a molt tard al cap de 6 mesos de l’entrada en vigor i
plena eficàcia de la present ordenança; i hauran d’adaptar-se a les prescripcions
d’aquesta ordenança, i en especial seguint el procediment establert a l’article 4.8, com
a molt tard en el termini de 18 mesos de la seva entrada en vigor i plena eficàcia.
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Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, que
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i
romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.
No obstant l’anterior, l’eficàcia de la regulació continguda a la present ordenança per la
seva aplicació a les sol·licituds d’autorització de guals i de modificació (incloses les
actuacions d’adaptació a les prescripcions establertes en el present text) o extinció de
les llicències atorgades que es tramitin a partir de la seva entrada en vigor queda
condicionada i supeditada a l’aprovació per part de l’Ajuntament d’un programa
d’ajudes econòmiques dirigit als sol·licitants de llicències de guals d’acord amb
aquesta norma, l’aprovació del qual haurà de comptar amb la corresponent dotació
pressupostària i se’n donarà l’oportuna publicitat als efectes escaients.
ANNEX 1. FITXES DE GUAL TIPUS
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ANNEX 2. QUADRE DE PREUS DE L’ANY 2014 PER A L’EXECUCIÓ DE GUALS I
ADAPTACIÓ DE VORERES
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 ( 5 CIU )
Abstencions : 8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Unitat
d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo ( exp. 1763/2014 )
Vista la documentació anomenada “Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la
Unitat d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo,”, promogut per l’Ajuntament i redactada pels
serveis tècnics municipals.
Atès que l’objecte de la modificació puntual, tal com diu la memòria, és reajustar la
delimitació de l’àmbit del polígon a les circumstàncies de la realitat física existent.
Atès l’informe del secretari, arquitecte i interventora municipals.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
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general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.ll de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
ACORDA :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Unitat
d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo, promogut per l’Ajuntament en el termes que
consten en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència a
tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
Tercer.- Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segon el
model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.
Cinquè.- Revocar, d’acord amb els articles 118.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost (aquest article és l’actualment vigent i es correspon amb el 112.5 del Decret
Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, vigent quan es va prendre l’acord de la Junta de
Govern Local) i 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en connexió amb l’article
110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la modificació de la delimitació de la Unitat
d’Actuació núm.6 disposada per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de
novembre de 2007, en raó de la seva manifesta nul·litat per raó d’incompetència
material de la Junta de Govern Local, conforme a l’article 47.2.ll de la mateixa Llei
7/1985, de 2 d’abril, amb efectes immediats.
Sisè.- Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Setè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
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impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
9. Avanç de Modificació puntual del pla general de diferents zones verdes
del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona
residencial Carrer Pere Clapera. ( exp. 1638/2014 )
Vista la documentació anomenada “Avanç de modificació puntual del pla general de
diferents zones verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació
de la zona residencial Carrer Pere Clapera”, promoguda per l’Ajuntament i redactada
per SIAC arquitectura.
Atès que l’objecte de l’Avanç de la modificació puntual consta degudament
documentada a la Memòria que conforma la documentació tècnica presentada.
Atès que els efectes de la present modificació no són significatius per al medi ambient,
es considera que l’avanç de MP no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental, sense
perjudici del que disposa l’article 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
Atès que la tramitació de l’Avanç es realitza en base a l’article 38 de la Llei 3/2012 que
modifica l’article 96 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010 pel que fa a la
competència municipal pel que fa a la necessitat de tramitar un avanç de planejament
quan es modifiquen figures de planejament urbanístic general.
Atès que és d’aplicació allò regulat a l’article 90 de la Llei 3/2012 que modifica la
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, DL 1/2010, en
relació al procediment d’avaluació ambiental per la tramitació de figures de modificació
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de planejament general, iniciant-se amb la presentació de l’informe de sostenibilitat
ambiental preliminar conjuntament amb l’avanç.
Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
del sòl, atribueix al Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi
fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la
legislació urbanístic; i que l’article 47.2.ll) de l’esmentada Llei, estableix que es requerí
ix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels instruments de
planejament general previstos a la legislació urbanística.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal i del secretari obrant a l’expedient.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
ACORDA :
Primer.- Atorgar l’aprovació a l’Avanç de “Modificació puntual del pla general de
diferents zones verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació
de la zona residencial Carrer Pere Clapera. ”, promoguda per l’Ajuntament i redactada
per SIAC arquitectura, i sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes, comptador
des de l’endemà de la publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de més
divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web
municipal, a fi que els particulars, associacions i corporacions puguin formular els
suggeriments, alternatives o al·legacions que tinguin per convenient, en compliment
del què disposa l’article 106 del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol
( RLUC ).
Segon.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i sol·licitar el document de referència sobre l’avaluació ambiental, segons
disposa l’article 70 RLUC, i en concret, sol·licitar a l’òrgan ambiental per tal que es
pronuncií sobre la subjecció o no de la modificació puntual a avaluació ambiental.
Tercer.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 ( 5 CIU )
Abstencions : 10. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva 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. ( exp. 1368/2014)
Primer. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de 8
d’octubre de 2014 va 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).
Segon. Vist que en data 24/10/14 registre entrada núm. 2014-E-RC-3954 va tenir
entrada el document “Text Refós del projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la
residencia d’avis el Lledoner”.
Tercer. Vist que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública per un termini
de 30 dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de
23.10.14, dins del qual s’ha presentat una única al·legació per part del grup municipal
de Convergència i Unió mitjançant escrit que ha tingut entrada al registre general en
data 27.11.14 (2014-E-RC-4423).
Quart. Atès que s’han emès els informes del redactor del projecte, de l’arquitecte
municipal i del Secretari municipal, que motiven el present acord els quals figuren units
al present acord en annexes 1 a 4.
Cinquè. Atès que en data 3.12.14 ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament
(2014-E-RC-4522), escrit d’Endesa Distribución Eléctrica, en el que s’indica que ha
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informat la necessitat d’un espai per la instal·lació d’un nou centre transformador per
dotar de subministrament a la residència d’avis.
Sisè. Atès que la Comissió de seguiment de la concessió va prendre c
oneixement de l’aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la
residencia d’avis el Lledoner en la sessió celebrada en data 2 de desembre de 2014.
Setè. Atès el disposat en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
S’ACORDA :
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup
municipal de Convergència i Unió a l’aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució
d’ampliació de la residencia d’avis el Lledoner”.
Segon. Aprovar definitivament el document Text refós del 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).
Tercer. Publicar el present acord al BOPB i DOGC, notificar-ho a l’empresa
concessionària, a la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, serveis
tècnics municipals i Intervenció-Tresoreria.
Quart. Ordenar al concessionari que en el termini de 2 mesos presenti a l’Ajuntament
un informe raonat sobre la conveniència o no d’introduir 2 habitatges tutelats dins de
l’edifici i, en el seu cas, que aporti la proposta de modificació del projecte.
Cinquè. Ordenar al concessionari que, sense interrupció de l’executivitat de l’aprovació
definitiva, procedeixi en el termini d’un mes a presentar el modificat del projecte que
reculli la instal·lació de la estació transformadora en els termes de l’informe emès per
Endesa Distribución Eléctrica.
Sisè. Sense perjudici de l'aprovació definitiva, l'informe de la direcció General de
Prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, serà
condició necessària per a la comunicació ambiental i el concessionari introduirà, si cal,
les modificacions al projecte que es derivin de les seves determinacions.
Setè. 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
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Annex 1. Informe emès per l’arquitecte Sr. Xavier Álvarez Pascual, redactor del
projecte d’ampliació de la residència d’avis El Lledoner
Annex 2. Informe emès pel Secretari municipal, Sr. Josep González Ballesteros
Annex 3. Informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí, en relació
a les al·legacions presentades pel Grup municipal Convergència i Unió
Annex 4. Informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí en relació
al text refós del projecte d’ampliació de la Llar d’avis El Lledoner.

Annex 1. Informe emès per l’arquitecte Sr. Xavier Álvarez Pascual, redactor del
projecte d’ampliació de la residència d’avis El Lledoner
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Annex 2. Informe emès pel Secretari municipal, Sr. Josep González Ballesteros
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Annex 3. Informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí en
relació a les al·legacions presentades pel Grup municipal de Convergència i
Unió

Pàgina 66 de 97
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pàgina 67 de 97
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

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Annex 4. Informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada i Arumí en
relació al text refós del projecte d’ampliació de la Llar d’avis El Lledoner.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 ( 5 CIU )
Abstencions : -

11. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Bages per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de
la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona
per a l’any 2014. Aportació municipal per l’any 2014 ( exp. 1791/2014 )

Primer. Mitjançant registre EACAT E/000214-2014 de 27.11.2014, el Consell Comarcal
del Bages (CCB) comunica a aquest ajuntament l’acord adoptat pel Ple del CCB de 24
de novembre de 2014, pel qual s’aprova el “Conveni que te per objectiu definir la
relació de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la
comarca en relació al finançament de la integració dins del sistema tarifari integrat de
l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat
interna de la comarca del Bages per a l’anualitat 2014.”
El conveni consta de l’annex 1 (dades del servei que s’integren per operador), annex 2
(gamma de títols ATM), annex 3 (aportacions municipals màximes previstes per a l’any
2014).
Tanmateix, es sol·licita la seva aprovació per part de l’ajuntament per procedir a la
seva signatura.
Com es desprèn de la documentació tramesa i dels antecedents obrant en aquest
ajuntament, es tracta de donar continuïtat a la relació de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i els municipis de la comarca en relació al finançament de la
integració dins els sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de
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transports de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages, que
es va subscriure l’any 2009.
Per a l’exercici 2014 l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aportarà la quantitat de
3.277,72 €
Segon. D’acord amb la informació facilitada pels serveis econòmics de l’ajuntament, la
despesa es pot realitzar amb càrrec a la partida 23.441.46502 (conveni consell
comarcal Transport públic integrat).
Tercer. Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 150); la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local (article 57); la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú (articles 69 i
88); i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (articles 303 a 311).
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,
ACORDA :
Primer. Aprovar el text annex del Conveni de col·laboració a subscriure entre el
Consell Comarcal del Bages i aquest Ajuntament per al finançament de l’adhesió dels
serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM
de Barcelona per l’any 2014, amb una aportació econòmica per part de l’ajuntament de
Sant Fruitós per import 3.277,72 €.
Segon. Disposar una despesa per import de 3.277,72€ amb càrrec a la partida
pressupostària 23.441 .46502 de l’exercici 2014 i realitzar la transferència de la
despesa autoritzada a favor del Consell Comarcal del Bages, una vegada formalitzat el
conveni
Tercer. Autoritzar a l’alcalde-president per a la signatura del conveni que figura com
annex a aquest expedient.
Quart. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Bages i a la Intervenció i
Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. Declarar que :
-

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

-

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a
la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
12. Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a la
biblioteca municipal. ( exp. 1634/2014 )
Vista la proposta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament, l’objecte
del qual és establir els diferents nivells de col·laboració per la prestació del servei
públic de Biblioteca municipal.
Vista la necessitat d’aprovar l’esmentat conveni, per les raons que es determinen en la
part expositiva d’aquest, el qual ve a substituir el conveni fins ara vigent, subscrit el dia
4 de gener de 1993.
Atès que el conveni ha de ésser considerat com un conveni marc, com es deriva del
seu propi redactat, (prestar conjuntament el servei públic de biblioteca obligatori per
aquest municipi), correspon al Ple la competència per la seva aprovació.
Vist els articles 57 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, de bases de règim local; 108 a 112 de
la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; 6,8,9 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú i 303 i
següents del Decret 17971995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’ informe emès per el vicesecretari que s’ incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta regidoria en ús de les facultats que tinc conferides, proposo al
Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,
l’adopció dels següents acords.
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S’ACORDA :
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a la Biblioteca municipal que
s’annexa.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni, i la documentació
complementària necessària per dur a terme l’acord anterior.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de
Biblioteques.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la Directora de la
Biblioteca, als efectes oportuns.
Cinquè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

ANNEX
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EN RELACIÓ A LES
BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il•lm. Sr. Joan Carles Garcia i
Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de
Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de
2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit pel Secretari delegat,
Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
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Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de data 16 de desembre de 2013, i
publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES representat per l’alcalde president,
Il•lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr.
Josep González Ballesteros.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en
què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la
informació que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de
manera essencial per la democratització de la informació, posant-la a l’abast del
ciutadà, acompanyada dels mitjans que li han de permetre qualificar-la, triar-la,
processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació:
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports
i fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de
manera útil a les seves necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art.
67b) estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als
municipis de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art.
92.1) estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis
municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim
de prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò
que disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria
tercera de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya,
determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a
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les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de
Catalunya en regions.
L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va inaugurar la primera biblioteca municipal en
data 21 d’abril de 1989 ubicada al c/ Jacint Verdaguer, la qual forma part de la Xarxa
de Biblioteques Municipals. En data 4 d’abril de 1993 l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages i la Diputació de Barcelona van formalitzar el conveni de gestió d’aquesta
Biblioteca.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de millorar els serveis, va
acordar traslladar aquesta Biblioteca a un noi espai més ampli, inaugurat en data 7 de
juny de 2014, al carrer Carles Buïgas, 35-37.
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta nova Biblioteca, en l’àmbit de suport al
manteniment d’equipament i d’infraestructures del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2012-2015, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
del dia 10/10/2013, s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest
Ajuntament amb un ajut econòmic de 300.000.00 €.
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a
l’aplicació G/13200 funció 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200 funció
332, conceptes 220, 629, 639 i G/20300 funció 332, conceptes 216, 243, 626 del
corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. I pel que fa a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Capítol 1 (personal), Orgànic 13 Programa
330 Econòmica 12004, 12100, 12101, 13000, 13001, 13002, 13100, 15100, 16000.
Capítol 2 (despeses corrents) Orgànic 11 Programa 332 Econòmica 62228;
Orgànic 12 Programa 920 Econòmica 22000, 22001, 22100, 22200, 22402;
Orgànic 13 Programa 920 Econòmica 21600; Orgànic 22 Programa 161
Econòmica 21005; Orgànic 22 Programa 920 Econòmica 21200, 22110; Orgànic
23 Programa 332 Econòmica 62505, 62506; Orgànic 32 Programa 332 Econòmica
22609.
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de
Govern de la Diputació en data ...........
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
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PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i
altres formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, en relació amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és
titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per
poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals que la Diputació gestiona concertadament amb els
ajuntaments de la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca , ubicada al carrer Carles Buïgas, 35-37 de Sant Fruitós de Bages, amb
una superfície útil de 1.367 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte
de les seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca de Sant Fruitós de
Bages”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé
model específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport
tècnic de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1. del
present conveni.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col•lectiu de la Xarxa.
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5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca
pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra
banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la
Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la
Biblioteca a la seva col•lecció.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de
formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col•lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col•lectiu del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya i al Catàleg Col•lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de
Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública,
en els termes que recull el pacte sisè d’aquest conveni.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca
pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació,
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tanmateix, participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que
endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de
promoció de la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de
promoció de la lectura, en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col•lecció de lliure
accés de la Biblioteca.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal•lacions i els equips – aula informàtica i altres espais
-, feta excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas,
les d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la
Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa
aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar
al conjunt de personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa
de Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al
conjunt de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil.
Aquests serveis bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els
del conjunt de la Xarxa en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés
públic a la xarxa telemàtica general.
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Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
recull el Mapa de Lectura Pública. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei
de biblioteca de 30 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora
de la Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del
fons en lliure accés que disposa la Biblioteca.
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària.
Novè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos
d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol
altre causa admissible en dret.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de
personal que endegarà l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.
Sant Fruitós de Bages,

Barcelona,

Per l’Ajuntament

Per la Diputació de Barcelona

L’alcalde president,

El diputat adjunt a la Presidència
i delegat de Cultura.
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Joan Carles Batanés Subirana

Joan Carles Garcia Cañizares

El secretari,
Josep González Ballesteros

El secretari delegat,
Joan Guasch Marimon

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

PRECS I PREGUNTES
No consten

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 23:43 hores del dia 10 de desembre de 2014

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