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ACTA NÚM. 1/2015 ( 1213.03.001 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
14 DE GENER DE 2015 
 
 
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. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
Sr. Xavier Sagués i Tañà 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

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

PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de la 
sessió extraordinària de 23 
de desembre de 2014. 

1866/2014 
3 00:00:52 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

 
  

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

2/2015 
3 00:01:12 

3. Donar compte dels acords 
de la Junta de Govern les 
següents sessions: 4 de 
desembre ( extraordinària 
), 15 de desembre ( 
ordinària ) i 29 de 
desembre ( extraordinària ) 
de 2014. 

1777/2014 
1830/2014 
1870/2014 

7 00:14:14 

4. Informació de les 
regidories  

 
7 00:31:05 

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 

 
  

5. Aprovació de la xifra de 
població del padró 
municipal d’habitants a 
data 1 de gener de 2014 

1818/2014 8 00:46:08 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

6. Aprovar la ratificació sobre 
el pronunciament del Ple 
favorable a l’alteració del 
terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages i Sant 
Joan de Vilatorrada, una 
vegada incorporat l’informe  
de l´Ajuntament de 
Manresa. 

964/2014 9 00:47:52 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

7. Aprovar el conveni de 
col·laboració per al servei 
de transport escolar no 
obligatori, curs 2014/2015. 

1465/2014 11 00:50:15 

PRECS I PREGUNTES  No consten 17 - 
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS     

SOBREVINGUT 1.  Assumpció de 
conveni per part del ple : “Conveni 
entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages en relació 
amb la construcció de dues 
rotondes a la carretera C-16C”.  
 

1248/2014 17 00:53:28 

SOBREVINGUT 2. Aprovació 
d’una liquidació : Imposició i 
Ordenació de Contribucions 
Especials. Projecte d'obres 
anticipades per l'urbanització del 
carrer Barcelona entre el carrer de 
Jaume Balmes i l'Avinguda Doctor 
Fleming a Sant Fruitós de Bages  
 

1345/2014 18 01:15:33 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 23 de desembre de 
2014. ( exp. 1866/2014 ) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
  
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 

plenària.  ( exp. 2/2015 ) 
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2014-0815 18/12/14 1819/2014 
Denegació de sol·licitud d’anul.lació i devolució de 
rebuts de taxa d'escombraries domèstiques per 
desocupació d’immobles  

2014-0816 18/12/14 973/2014 
Resolució del procediment de baixes d’ofici al 
Padró municipal d’habitants per inscripció 
indeguda  

2014-0817 18/12/14 1863/2014 
Incoar expedietns sancionadors en matèria de 
trànsit sobre les remeses núm. 14057972 i 
14059137  

2014-0818 18/12/14 1628/2014 

Aprovació de la  llista provisional d’admesos i 
exclosos, composició del tribunal qualificador i data 
d eles proves sel.lectives d’un/a administratiu/va de 
suport a les àrees d’Intervenció i Tresoreria 
mitjançant un  nomenament per programa. 

2014-0819 18/12/14 1555/2014 
Resolució de recurs de reposició en matèria de 
trànsit i seguretat vial 

2014-0820 18/12/14 1867/2014 
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de 
la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 19 de desembre de 2014 

2014-0821 18/12/14 1869/2014 
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de 
la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania 
pel dia 19 de desembre de 2014 

2014-0822 18/12/14 1868/2014 
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de 
la Comissió Informativa de Promoció del Territori 
pel dia 19 de desembre de 2014 

2014-0823 19/12/14 902/2014 
Resolució de recurs de reposició en matèria de 
tinença d'animals  

2014-0824 19/12/14 1368/2014 
Sobre l'informe emès per la DG de Prevenció i 
extinció d'incendis en relació al text refós del 
projecte d'ampliació de la residència municipal  

2014-0825 19/12/14 1866/2014 
Convocatòria de Ple extraordinària pel dia 
23/12/2014  

2014-0826 22/12/14 1871/2014 
Aprovació de la despesa de la nòmina i paga extra 
corresponent al mes de Desembre de 2014 

2014-0827 22/12/14 625/2014 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvencions en matèria d’esports 
2014 (  Club Hípic Sant Fruitós ) 

2014-08281 22/12/14 1032/2013 
Formalització de la cessió urbanística anticipada 
dels terrenys destinats a equipament  

                                                        
1 Per a fer constar que el present decret num. 2014-0828, de 22 de desembre de 2014, 
es va enviar al llibre sense la signatura del Secretari, per la qual cosa es completa amb 
el decret num. 2015-0001, de 2 de gener de 2015.  
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2014-0829 22/12/14 1870/2014 
Convocatòria de la Junta de Govern Local (sessió 
extraordinària 29/12/2014)  

2014-0830 23/12/14 1897/2014 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/88  

2014-0831 23/12/14 624/2014 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvencions en matèria de cultura ( 
Club de la música i la Guitarra ) 

2014-0832 23/12/14 626/2014 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvencions en matèria 
d’ensenyament ( Ampa i Escola Pla del Puig ) 

2014-0833 23/12/14 305/2014 
Delegació de funcions de l'alcalde per absència 
(02/01/2015)  

2014-0834 23/12/14 1668/2014 
Designació de responsable municipal pel 
seguiment de les obres de la residència  

2014-0835 23/12/14 1904/2014 

Sol·licitud de l’agent Tip 1056 de retorn de 
document on s’exposi el motiu pel qual es va 
retornar l’arma reglamentària i inexistència 
expedient disciplinari relacionat amb aquest fet.  

2014-0836 23/12/14 1871/2014 
Regularització de la despesa de la nòmina i de la 
paga extra corresponent al mes de Desembre 
2014 

2014-0837 29/12/14 1854/2044 
Nomenament d’un funcionari interí per execució de 
programa de caràcter temporal com a Treballadora 
Social.  

2014-0838 30/12/14 1916/2014 
Substitució d’una treballadora durant període IT, 
permís de maternitat i posteriors permisos ( Nexe – 
espai de cultura ) 

2014-0839 30/12/14 1922/2014 
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent 
de la Junta de Govern Local pel dia 30 de 
desembre de 2014  

2014-0840 30/12/14 99/2014 

Pagament de la  part proporcional de costes 
judicials a la Diputació de Barcelona,  derivades 
del recurs contenciós administratiu 82/2012 del 
JCA 3  

2014-0841 30/12/14 1920/2014 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments,  corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/91 
NETEGES BAGES  

2014-0842 30/12/14 1849/2014 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/86 
NETEGES BAGES  
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2014-0843 30/12/14 1075/2013 

Aprovació de la despesa corresponent a les quotes 
urbanístiques (obres anticipades i despeses 
ordinàries 2014) de la Junta de Compensació 
Sector Residencial Est  

2014-0844 30/12/14 1921/2014 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a la 
RELACIÓ DE FACTURES número O/2014/92  

2014-08452 30/12/14 1811/2014 

Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència 
als membres de la corporació i l’assignació 
mensual als grups municipals del mes de 
novembre 2014 

2014-0846 30/12/14 1937/2014 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa constituïda a favor de 
l’Alcalde i el Tresorer municipal i el reconeixement 
de les obligacions resultants del mes de desembre 
de 2014.  

2014-0847 30/12/14 1938/2014 
Decret de modificació del finançament de 
determinades inversions del pressupost per 
l'exercici 2014  

 
Decrets 2015 
 

2015-0001 2/1/15 1032/2013 Formalització de la cessió urbanística anticipada 
dels terrenys destinats a equipament ( completar 
decret )  

2015-0002 2/1/15 12/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel 
dia 8 de gener de 2015)  

2015-0003 2/1/15 13/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Serveis a la Ciutadania i pel dia 8 de 
gener de 2015)  

2015-0004 2/1/15 14/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori pel dia 8 de 
gener de 2015)  

2015-0005 2/1/15 1915/2014 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dia 7 de gener de 2015  

2015-0006 5/1/15 18/2015 Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni 
civil en el regidor Tomàs Casero García  

 

 

                                                        
2 Aquest decret ha estat anomenat erròniament com a proposta de decret.  
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2015-0007 8/1/15 18/2013 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  

 
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: 4 

de desembre ( extraordinària ), 15 de desembre ( ordinària ) i 29 de 
desembre ( extraordinària ) de 2014. ( exp. 1777/2014, 1830/2014 i 
1870/2014 ) 

 
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  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  
5. Aprovació de la xifra de població del padró municipal d’habitants a data 1 

de gener de 2014 ( exp.1818/2014 ) 
 
Primer. Atès l’article 81 del Reglament estatal de població i demarcació territorial, 
segons la redacció introduïda pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, en el 
qual s’assenyala que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència al dia 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions 
realitzades durant l’exercici anterior.  
 
Segon. Atès l’escrit tramès per la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a 
Barcelona de data 10 de desembre de 2013 (R.E. 4776 de data 13.12.2013), en el 
qual es comunica a aquest Ajuntament que, d’acord amb el procediment establert a la 
Resolució de de 25 d’octubre de 2005 de la Presidència de l’INE i del Director general 
de Cooperació Local per al qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
la revisió anul·la del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població, es comunica el següent:  
 
“(...) que, finalitzat el procediment per a la obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població previst en la Resolució de 25 d’octubre de 2005, la xifra per al seu municipi 
que s’ha elevat al Govern als efectes de l’aprovació del Reial Decret pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal 
referides a 1 de gener de 2014 és la següent: 8.243 habitants”. 
 
Tanmateix, es comunica que la comunicació tramesa té caràcter informatiu i no es 
recurrent, essent susceptible de recurs el Decret pel qual es declarin oficials les xifres 
de població resultants de la revisió del padró referida a 1 de gener de 2014, un cop 
aprovat pel Govern i publicat al BOE.  
 
Tercer. Atès que al BOE de 22 de desembre de 2014 es publica el Reial Decret 
1007/2013, de 5 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població 
resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2014. 
 
 
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis 
Centrals,  
 
ACORDA :  
 
Primer. Prendre coneixement i aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants 
del municipi de Sant Fruitós de Bages referida a data 1 de gener de 2014 aprovada 
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per l’INE i declarada oficial pel Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre, (BOE de 22 
de desembre de 2014), i que ascendeix a un total de 8.243 habitants.  
 
Segon. Notificar aquest acte a l’INE i al Departament d’Estadística de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tercer. Declarar que:  
 
- L’acte és un tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

separadament.  
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 

a dret.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 

 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

  
6. Aprovar la ratificació sobre el pronunciament del Ple favorable a 

l’alteració del terme municipal de Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de 
Vilatorrada, una vegada incorporat l’informe  de l´Ajuntament de Manresa. 
( exp. 964/2014 ) 

 
Primer. Els Plens dels Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de 
Vilatorrada, en sessions de 10 de setembre i 2 de octubre de 2014, van acordar 
aprovar la procedència de l’alteració parcial dels temes municipals d‘acord amb la 
memòria justificativa de la concurrència dels supòsits i requisits de l’alteració,  amb 
l’objecte de modificar la línia del terme municipal i fitxar una nova línia entre les 
antigues fites F1 i F2, al paratge anomenat El Poal.  
 
Segon. La documentació que conforma l’expedient es va trametre a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat, d’acord amb allò establert a l’article 
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15.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya. 
 
Tercer.  En data 17 de novembre de 2014 ( Registre d’entrada 4169/2014), la DGAL, 
mitjançant el Cap del Servei de Regim Local, ens comunica que “un cop examinada la 
documentació gràfica rebuda el dia 20 d’octubre de 2014, hem detectat que la 
descripció de la línia del terme i la cartogràfica adjunta posen de manifest que afecta a 
un tram de la delimitació amb el municipi de Manresa, tal i com apareix representat en 
el mapa adjunt. En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa ha de emetre informe com 
a ens local no promotor. (....). Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i de Sant 
Fruitós de Bages heu d´adoptar l’acord sobre la procedència de la alteració, sobre les 
reclamacions i al·legacions formulades, per majoria absoluta del nombre legal de 
membres d’ambdues corporacions, tant bon punt l’Ajuntament de Manresa hagi emès 
el seu informe”. 
 
Quart. D’acord amb l’esmentat requeriment i amb l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, s’ha 
sotmès l’expedient a informe dels ens locals afectats que no l’han promogut 
(Ajuntament de Manresa). 
 
En data 17 de desembre de 2014 té entrada al registre general de l’Ajuntament( R/ 
núm. 4754) escrit de l’alcaldia de l’Ajuntament de Manresa adjuntant informe elaborat 
pel Cap de Paisatge  en el qual s’indica “que l’alteració plantejada no modifica en cap 
tram la delimitació del terme municipal de Manresa ja que només afegeix un nou punt 
de descripció geomètrica sobre la delimitació vigent”.  
 
Cinquè. Vistos els articles 13 i 47.2.a) i h) de la LBRL ( en la redacció introduïda per la 
Llei 57/2003 ); articles 17, 114.2.a) i 114.3.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya; 
articles 3,9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, on es regula el 
procediment d’alteració dels termes municipals, així com el quòrum necessari per la 
seva aprovació. Segons l’article 14.4 de l’esmentat Decret 244/2007, els ajuntaments 
han d’ adoptar un acord, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, 
sobre la procedència de l’alteració i sobre les reclamacions i al·legacions formulades 
 
Sisè.  Vist  allò exposat als apartats anteriors, es proposa a l’alcaldia, previ dictamen 
de la  Comissió Informativa de Promoció del Territori, sotmetre al Ple l’ adopció dels 
següents   
 
S’ACORDA :  
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Primer.-  DONAR-SE per assabentat de l’informe emès per l’Ajuntament de Manresa 
sobre l’expedient d’alteració del termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sant 
Joan de Vilatorrada. 
 
Segon.- RATIFICAR  els acords adoptats pel Ple, en sessió de 9 de setembre de 2014, 
relatiu a APROVAR la procedència de l’alteració parcial d’aquest terme municipal amb 
el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, d’acord amb la memòria justificativa de la 
concurrència dels supòsits i requisits d’alteració dels termes municipals,  amb l’objecte 
d’establir una nova línia de terme entre les antigues fites F1 i F2. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Quart.- TRAMETRE una copia certificada del present acord  i  l’informe  emès per l’ 
Ajuntament de Manresa a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals perquè procedeixi a realitzar els tràmits 
oportuns,fins a l’aprovació definitiva pel Govern de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- Declarar que :  
 
- Que, l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

separadament.  
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 

a dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE 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 
  
7. Aprovar el conveni de col·laboració per al servei de transport escolar no 

obligatori, curs 2014/2015. ( exp. 1465/2014 ) 
 
Primer. El Consell Comarcal del Bages gestiona entre d’altres, el transport escolar que 
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trasllada l’alumnat del municipi de Sant Fruitós de Bages al centres educatius INS 
Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig, mitjançant 
determinades rutes de transport escolar prèviament acordades amb la comunitat 
educativa. 
 
Segon. Tant el Consell Comarcal del Bages com l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, han demostrat la voluntat manifesta de col·laboració en el manteniment del 
transport escolar no obligatori, que trasllada des del seu nucli de residència als 
alumnes d’educació obligatòria, als centres educatius del municipi, com és constatable 
a la proposta de conveni tramesa pel Consell Comarcal del Bages  i que va tenir 
entrada a l’ajuntament, en data 27 de novembre (registre d’entrada 2014/4430). 
 
Tercer. Atès que al pressupost de l’exercici 2015 es preveu consignar crèdit suficient i 
conforme per atendre les despeses que meriti la present aprovació del conveni a 
l’esmentat exercici pressupostari, a la partida que designi la intervenció municipal. 
 
Quart. Vist els informes de vicesecretaria i de la tècnica d’ensenyament, obrants a 
l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria d’ensenyament i previ dictamen favorable 
de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania,  
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós 
de Bages, que es desplacen als centres educatius IES Gerbert d’Aurillac, Escola 
Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig, curs 2014-2015; segons annex. 
 
Segon. Autoritzar i disposar a favor del Consell Comarcal del Bages, l’import de 
28.368,11 euros el qual s’atendrà amb càrrec a la partida del pressupost per al proper 
exercici 2015 que designi la intervenció municipal i aprovi el Ple de l’ajuntament. 
   
Tercer. Condicionar l’aprovació del present acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a la partida indicada a l’anterior apartat del pressupost que per a la propera 
anualitat 2015 aprovi l’ajuntament, a fi de poder atendre les obligacions derivades del 
conveni. 
 
Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages, i comunicar a les 
àrees d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- 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 EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE SANT FRUITÓS DE BAGES QUE ES DESPLACEN A 
L’INSTITUT GERBERT D’AURILLACH, A L’ESCOLA MONSENYOR GIBERT I A 
L’ESCOLA PLA DEL PUIG, CURS 2014-2015 
 
A Manresa,  
A Sant Fruitós de Bages,  
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Mercè Cardona i Junyent, com a Presidenta del Consell 
Comarcal del Bages, actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistida en 
aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno Garcia, secretària d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
I d’altra part, l’Il.lm. Sr. Juan Carles Batanés Subirana, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages actuant en nom i representació de la 
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. Josep González Ballesteros,  
secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a contractar i 
obligar-se, en els termes del present document, pel que posades prèviament d’acord 
les parts, lliurement, 
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MANIFESTEN 
 
I.- Que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb data 1 d’agost de 
2014, les competències, entre d’altres, de la gestió del transport escolar en l’àmbit de 
la comarca, d’acord amb el Decret 161/96, de 14 de maig, regulador del servei escolar 
de transport. 
 
II.- Que a partir d’aquestes competències i d’acord amb el que es desprèn del     
D161/1996, de 14 de maig, el Consell Comarcal podrà, en la mesura de les 
disponibilitats de la consignació pressupostària prevista en el conveni, portar a terme 
la prestació de serveis de transport no obligatori i/o la col·laboració en el finançament 
dels mateixos. 
 
III.- Que el transport dels alumnes que es desplacen des de Sant Fruitós de Bages als 
centres escolars de primària Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig i al centre 
de secundària Institut Gerbert d’Aurillach, es considera un transport escolar no 
obligatori ja que es realitza en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
IV.- Que seguint aquesta línia de col·laboració amb els municipis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Bages en paral·lel a la gestió d’aquest transport escolar no 
obligatori assumeix el 70% del cost del servei escolar. 
 
La resta de l’import fins a cobrir el 100% del cost del servei, correspon a la quantitat 
que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de fer efectiva al Consell Comarcal 
del Bages. 
 
Per tot això, ambdues parts concerten el present conveni de col·laboració amb 
subjecció a les següents  
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració  entre 
el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a gestionar 
i sufragar les despeses derivades de la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori  dels alumnes de Sant Fruitós de Bages que es desplacen al l’Escola 
Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert d’Aurillach, durant  el curs 
14/15. 
 
Segona.- En el marc d’aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Bages es 
compromet a dur a terme la contractació i la gestió del  servei de transport escolar dels 
alumnes residents a Torroella de Baix, La Rosaleda i Les Brucardes (Sant Fruitós de 
Bages) matriculats a l’Escola Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert 
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d’Aurillach que han sol·licitat el servei, d’acord amb la relació annexa, fins la 
finalització del  curs escolar 14/15. 
 
Tercera.- En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’obliga 
a col·laborar econòmicament en la prestació del servei de transport escolar, assumint 
la part corresponent al 30% del cost del servei, d’acord amb la previsió següent: 

 
SERVEI 

COST DEL 
SERVEI 
CURS 14/15 

APORTACIÓ 
CONSELL 
COMARCAL 

APORTACIÓ  
AJUNTAMENT SANT 
FRUITÓS DE BAGES 

L-0524 Rosaleda - Torroella - 
IES Gerbert d'Aurillach 

   16.779,60 €  11.745,72 €      5.033,88 €  

IGA-01-NO Brucardes - IES 
Gerbert d'Aurillach 

   22.823,89 €  15.976,72 €      6.847,17 €  

EMG-01-NO Rosaleda - 
Torroella - Escola Monsenyor 
Gibert 

   27.478,42 €  19.234,89 €      8.243,53 €  

EPP-01-NO Rosaleda - 
Brucardes - Escola Pla del 
Puig 

   22.823,89 €  15.976,72 €      6.847,17 €  

EPP-01-NO Increment 
recorregut fins a Pineda 

     4.654,53 €  3.258,17 €      1.396,36 €  

 
TOTAL 

 
28.368,11 € 

 
Quarta.- El pagament de l’aportació corresponent a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages es fraccionarà en dos imports iguals. El pagament del primer import es durà a 
terme durant el mes en què es formalitzi la signatura del conveni i el segon, durant el 
mes de juny de 2015. Ambdós s’ingressaran directament al núm. de compte ES71 
2013 6010 11 0200680282 (BIC CESCES BB XXX) del Consell Comarcal del Bages. 
Correspondrà a l’ajuntament assumir els interessos de demora i/o les despeses 
financeres sobre qualsevol pagament a càrrec del Consell Comarcal del Bages, que 
tinguin causa en la demora de la transferència al Consell Comarcal de l’aportació 
municipal, que es regiran pel que disposa el TRLRHL i la LGT pel que fa al 
procediment a seguir. 
 
Cinquena.- La durada d’aquest conveni, s’estableix únicament i sense possibilitat de 
pròrroga fins a la finalització del curs escolar 2014/2015. 
 
Sisena.- Procedirà la resolució anticipada del conveni per: 
 

- Incompliment d’alguna de les parts de qualsevol dels pactes estipulats en 
aquest conveni, fos quina fos la causa, de conformitat amb allò establert a 
l’article 1124 del Codi Civil. 
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- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 
que se’n deriven. 

- Per la resolució anticipada del contracte de gestió del servei de transport 
escolar. 

 
Setena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin 
sorgir en la seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho 
faci necessari, les parts poden acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, les parts signen aquest document, 
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
 
La Presidenta del Consell    L’alcalde de Sant Fruitós de Bages  
Comarcal del Bages      
   
Sra. Mercè Cardona i Junyent   Sr. Juan Carles Batanés Subirana  
 
 
Davant meu, en dono fe       Davant meu, en dono fe    
La Secretaria,      El Secretari, 
 
Sra. Maria Llum Bruno Garcia    Sr. Josep González Ballesteros 
 
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 : 4 ( 4 CIU ) 
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PRECS I PREGUNTES  

 
  
No consten 

 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
SOBREVINGUT 1.  Assumpció de conveni per part del ple : “Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
en relació amb la construcció de dues rotondes a la carretera C-16C”. ( exp. 
1248/2014 ) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA  

   
Sentit de l’acord: 

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

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

 
Primer. El dia 15 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la 
concertació del conveni anomenat “Conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació amb la construcció de 
dues rotondes a la carretera C-16C”. Aquest conveni es va formalitzar el dia 15 de 
desembre de 2014.  
 
En el moment de la seva aplicació, s’ha plantejat la possibilitat que el conveni comporti 
una delegació de funcions.          
 
Davant d’aquesta hipòtesi, es disposa que sigui assumit pel Ple, als efectes de donar 
compliment als articles 22, 27 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.  
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El conveni compleix,  en tot cas, els requisits de l’article 27 de la mateixa Llei 7/1985.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Assumir el conveni anomenat “Conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació amb la construcció de 
dues rotondes a la carretera C-16C”.   
 
Segon. Notificar aquest acte a la Generalitat de Catalunya i publicar-ho al BOP.  
 
Tercer. Declarar que: 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE 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 : 4 ( 4 CIU ) 

 
 
SOBREVINGUT 2. Aprovació d’una liquidació : Imposició i Ordenació de 
Contribucions Especials. Projecte d'obres anticipades per l'urbanització del 
carrer Barcelona entre el carrer de Jaume Balmes i l'Avinguda Doctor Fleming a 
Sant Fruitós de Bages ( exp. 1345/2014 ) 
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA  

   
Sentit de l’acord: 

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

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

 
Primer. Al Ple de 10 de desembre de 2014 es va aprovar definitivament l’acord 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 ). 
 
Segon. L’acord d’aprovació definitiva va ser notificat a l’únic contribuent el dia 18.12.14 
i va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el dia 23.12.14. 
 
Tercer. Aquest acord es pren a l’empara de l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu  
2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Liquidar, a efectes del pagament avançat, la quota tributària de les 
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 ), en els 
termes del projecte aprovat definitivament el dia 17 de març de 2014 per la Junta de 
Govern Local i en els termes següents : 
 

Cost total previst de l’actuació finançada amb 
contribucions especials  

18.453,74 €  

Referència cadastral 6231401DG0263S0001FO 

Subjecte passiu XXX 
NIF XXX 

Adreça fiscal  XXX, Sant Fruitós de Bages 

Base imposable ( 90% del cost de l’actuació ) i 
quota tributària  

16.608,36 €  
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Segon. Exigir al contribuent que ingressi la quota en el compte núm. ES81 2013 6033 
86 0200110058, de l’entitat CATALUNYA CAIXA, dins els següents terminis :  
 

 Per a les liquidacions notificades de 1'1 al 15 de cada mes des de la data de la 
notificació fins al dia 20 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins 
l'immediat hàbil següent 

 

 Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.  

 
Tercer. Advertir al contribuent que la manca de pagament dins el termini de recaptació 
voluntària comportarà l’inici del període executiu, la qual cosa suposarà la meritació 
dels següents recàrrecs:  
 

 El recàrrec executiu serà del 5%, i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute 
no ingressat en període voluntari abans que hagi estat notificada la provisió del 
constrenyiment, de conformitat amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei general 
tributària.  

 

 El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10% i s’aplicarà quan es satisfaci la 
totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la 
finalització del següent termini, d’acord al que es disposa en l’apartat 5 de l’article 
62 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributària):  

 
o Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 

mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent 
o, si aquest fos inhàbil, fins a l'immediat hàbil següent.  

o Si la notificació de la providència es realitza entre els dies de l' 1 al 15 de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 de dit mes o, si 
aquest fos inhàbil, fins a l'immediat hàbil següent.  

 

 El recàrrec de constrenyiment ordinari serà de 20% i serà aplicable quan no 
concorrin les circumstancies anteriors, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 28 
de la Llei General Tributària.  

 
Quart. Notificar aquest acte al contribuent i comunicar-ho a la Tresoreria i la 
Intervenció municipals. 
 
Cinquè. Declarar que :  
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 Contra l’acord notificat podrà formular recurs de reposició preceptiu, regulat en 
l’article 14.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 

 

 Contra la resolució expressa del recurs podrà interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Jutjat del contenciós-administratiu d’aquesta província en el 
termini de dos mesos des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

 

 Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no se li 
notifiqués la seva resolució es considerarà desestimat i podrà interposar el recurs 
contenciós-administratiu citat davant el mateix òrgan jurisdiccional sense que 
existeixi termini de preclusió per a la seva interposició. 

 
 
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 : 4 ( 4 CIU ) 

 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 21:20 hores del dia 14 de gener de 2015 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
 


