AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 4/2015 ( 1213.03.004 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
11 DE MARÇ DE 2015

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

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.

Els regidors Sr. Tomàs Casero Garcia i
Sr.
Vicenç
Llorens
Concustell
s’incorporen durant els punts 2 i 4,
respectivament, de l’ordre del dia.

Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
ALTRES :
La Sra. Gemma Bau Puig, interventora, va
assistir durant tota la sessió.
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ASSUMPTES
1. Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària d’11 de febrer de 2015
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: 2 i 16 de febrer de 2015 (
ordinàries )
4. Informació de les regidories
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
5. Adhesió al Conveni de cooperació
intermunicipal
entre
diferents
Ajuntaments de la comarca del
Bages per la prestació conjunta del
servei de taxi en l’àmbit territorial
d’aquests municipis
6. Aprovació inicial del Reglament de
ràdio Sant Fruitós.
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Aprovació inicial del Pla de mobilitat
urbana de Sant Fruitós de Bages
8. Aprovació del pronunciament del
Ple favorable a l’alteració del terme
municipal de Santpedor i Sant
Fruitós de Bages
9. Aprovació inicial de la relació de
béns i drets afectats respecte a
l’expedient d’ocupació directa del
tram 4 del projecte “ROTONDA A
LA CARRETERA C-16c PK 2+900
TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES
10. Aprovació inicial de la relació de
béns i drets afectats respecte a
l’expedient d’expropiació forçosa
dels terrenys inclosos al tram 5 del
projecte
“ROTONDA
A
LA

EXPEDIENT

PÀGINA

141/2015

2

2/2015

2

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:00:17

00:00:27

00:15:00
118/2015
218/2015

9

-

10

00:31:55

00:39:15
1875/2014

10

234/2015

18

78/2015

33

00:41:50

01:09:08
01:18:58

118/2014

34
01:20:35

279/2015

36

01:22:16
280/2015

47
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CARRETERA C-16C PK 2+900
TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES
11. Aprovació inicial de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació
urbana en l’àmbit de la Plaça Onze
de setembre i de l’Avinguda Jaume I
12. Aprovació
provisional
de
la
Modificació puntual del PGOU a
l’àmbit de la Unitat d’Actuació
núm.6- UA 6 Torrent Bo
13. Aprovació del text refós de la
modificació puntual del Pla general
d’ordenació a l’àmbit del Pla parcial
Can Figueras
PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
SOBREVINGUT 1. Provisió del titular i
suplent del Jutjat de Pau de Sant Fruitós de
Bages : aprovació de les bases selectives i
la convocatòria
SOBREVINGUT 2. Modificació de la
composició de la Comissió per a la
implantació de la fibra òptica al municipi

01:24:10
1265/2014

52
01:29:21

1763/2014

54
01:31:47

1083/2014

55

No consten

56
01:33:44

376/2015

65

332/2014

68

01:38:00

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària d’11 de febrer de 2015 ( exp.
141/2015 )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera
sessió plenària ( exp. 2/2015 )
(decret 2015-0076, de 05/02/2015 fins decret 2015-0153, de 05/03/2015)

05/03/2015

Aprovació dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa constituïda a favor de
l’alcalde i el tresorer municipal i el
reconciement de les obligacions, durant le
mes de gener 2015

305/2015

DECRET
2015-0152

03/03/2015

Declarar desistida la sol.licitud presentada
per Hostal Pineda de Bages, d'avertiment
expropiació per ministeri de finques ubicades
a Pineda de Bages.

269/2015

DECRET
2015-0151

03/03/2015

Resolució sobre la sol•licitud de
administratiu de l’expedient 173/2015.

DECRET
2015-0150

03/03/2015

Resolució sobre el període prova de l’aspirant a
tècnica d’esports i ensenyament

267/2015

DECRET
2015-0149

03/03/2015

Modificació del quadre de responsables en la
tramitació d'expedients

866/2013

DECRET
2015-0148

03/03/2015

Restauració de la realitat física alterada i de
l’ordre jurídic alterat: usos i construccions
sense llicència o autorització administrativa,
al Polígon 13, parcel•les 61, 62 i 60, a el
Molinot, (Pedrera del Lleig).

251/2015

DECRET
2015-0147

03/03/2015

Trasllat de vehicle abandonat a un centre
autoritzat

314/2015

DECRET
2015-0153

silenci

173/2015

Pàgina 4 de 70
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)

DECRET
2015-0146

02/03/2015

Felicitació per servei extraordinari a dos agents
de la policia local de Sant Fruitós de Bages

275/2015

DECRET
2015-0145

02/03/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la
Comissió Informativa de Presidència i Serveis
Centrals (05/03/2015)

339/2015

DECRET
2015-0144

02/03/2015

Convocatòria de sessió ordinària de la
Comissió Informativa de Serveis a la
Ciutadania (05/03/2015)

343/2015

DECRET
2015-0143

02/03/2015

Convocatòria de sessió ordinària de la
Comissió Informativa de Promoció del
Territori (05/03/2015)

340/2015

DECRET
2015-0142

27/02/2015

Reconeixement d’un trienni

296/2015

DECRET
2015-0141

27/02/2015

Reconeixement d’un trienni

297/2015

DECRET
2015-0140

27/02/2015

Reconeixement d’un trienni

298/2015

DECRET
2015-0139

27/02/2015

Reconeixement d’un trienni

299/2015

DECRET
2015-0138

27/02/2015

Reconeixement d’un trienni

293/2015

DECRET
2015-0137

27/02/2015

Regularització de la nòmina corresponent al
mes de Ferber de 2015.

287/2015
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DECRET
2015-0136

Convocatòria de la
comissió d'estudi per
27/02/2015 elaborar el reglament de ràdio Sant Fruitós pel
dia 3 de març de 2015

234/2015

DECRET
2015-0135

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
26/02/2015
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número número O/2015/7 NETEGES BAGES

329/2015

DECRET
2015-0134

26/02/2015

DECRET
2015-0133

Incoar el procediment per la resolució
expedients sancionadors de trànsit d les
26/02/2015
remeses de la Diputació ( 15003949, 15005114
i 15006186 )

238/2015

DECRET
2015-0132

Delegació de funcions del Secretari de la
26/02/2015 comissió d’estudi per a la redacció del
reglament de ràdio Sant Fruitós.

234/2015

DECRET
2015-0131

Convocatòria de la comissió per la implantació
26/02/2015 de la fibra òptica al municipi pel dia 6 de març
de 2015

332/2014

DECRET
2015-0130

25/02/2015

Concessió
social

DECRET
2015-0129

25/02/2015

Aprovació de la despesa de la nòmina
corresponent al mes de Febrer 2015.

287/2015

DECRET
2015-0128

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
25/02/2015
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2015/3 i O/2015/4

311/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 2 de març de 2015

d'ajuda

econòmica

d'urgència

282/2015

315/2015
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DECRET
2015-0127

Compareixença
i
tramesa
d'expedient
24/02/2015 administratiu en recurs contenciós administratiu
número 18/2015 (JCA 15)

239/2015

DECRET
2015-0126

Felicitació per servei extraordinari a dos agents
de la policía local de Sant Fruitós de Bages i a
24/02/2015
dos agents de Mossos d’Esquadra de l’Àrea
Regional de Trànsit.

275/2015

DECRET
2015-0125

Cessió de dades del padró municipal
24/02/2015 d'habitants per par de la DIrecció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

11/2015

DECRET
2015-0124

Aplicació de la via de constrenyiment pel
cobrament de les quotes d’urbanització
impagades a la Junta de Compensació del Pla
24/02/2015
Parcial de delimitació del Sector Industrial
Carretera de Berga II i de tramesa a l’ORGT de
la Diputació de Barcelona per la seva aplicació.

134/2015

DECRET
2015-0123

Acatament de sentència i recepció de
19/02/2015 l’expedient administratiu en recurs contenciós
administratiu 262/2009 (TSJCat)

1060/2014

DECRET
2015-0122

Aprovació de la factura corresponent als treballs
necessaris per a la reparació de la font
19/02/2015
escultural situada a la carretera de Vic, 29,
cantonada amb carrer Sant Benet.

941/2014

DECRET
2015-0121

Aprovació de l'expedient de contractació dels
serveis de direcció de les obres d'ampliació de
19/02/2015 la residencia d'avis, mitjançant procediment
obert, varis criteris de valoració i tramitació
urgent

191/2015

DECRET
2015-0120

19/02/2015

Sol·licitud del Catàleg de Serveis 2015 de la
Diputació de Barcelona (VI)

1747/2014
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DECRET
2015-0119

Adhesió a l’execució conjunta de l’Actuació per
19/02/2015 a la promoció de l’ocupació a la indústria local
del Bages

DECRET
2015-0118

19/02/2015

Modificació de l’acord 7.5 de la Junta de Govern
Local de 29.12.14.

1296/2014

DECRET
2015-0117

Aprovació de les factures i certificacions
derivades
del
contracte
dels
treballs
19/02/2015 d’adequació i reforma per activitat recreativa de
restauració del bar del pavelló d’esports
municipal i del bar del camp de futbol municipal.

1038/2014

DECRET
2015-0116

19/02/2015

Justificació del conveni subscrit amb Cáritas
Parroquial de Sant Fruitós, exercici 2014

544/2014

DECRET
2015-0115

Substitució d’una educadora de la llar d’infants
19/02/2015 durant el període en què es trobi en situació
d’IT.

257/2015

DECRET
2015-0114

Aprovació de la factura i de la certificació
derivada del contracte dels treballs continguts
18/02/2015
en la memòria valorada “Proposta pas de
vianants elevat 2014” i adequació de l’entorn.

1738/2014

DECRET
2015-0113

Aprovació de la factura i de la certificació
derivada
del
contracte
menor
d'obres
18/02/2015 d’arranjament del pas inferior al Torrent Graner i
del tram de camí lateral al riu d'Or a l'alçada del
creuament amb crta N-141-c.

1490/2014

DECRET
2015-0112

17/02/2015

Denegació de cessió de dades del Padró
municipal d'habitants a l’escola Paidos

276/2015

11/2015
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DECRET
2015-0111

Aprovació de la justificació i ordenació de
pagament de subvencions rebudes de la
16/02/2015
Diputació de Barcelona ( Marxa pel Terme
municipal 2014 )

1607/2014

DECRET
2015-0110

Aprovació de la justificació i ordenació de
16/02/2015 pagament
de subvencions en matèria
d’ensenyament 2014 ( Ampa Paidos )

626/2014

DECRET
2015-0109

Aprovació de la justificació i ordenació de
13/02/2015 pagament
de subvencions en matèria de
veïnatges 2014 ( AVV Pineda )

767/2014

DECRET
2015-0108

Aprovació de la justificació i ordenació de
13/02/2015 pagament
de subvencions en matèria de
veïnatges 2014 ( Assoc. Niu Petjades )

767/2014

DECRET
2015-0107

Aprovació de la justificació i ordenació de
13/02/2015 pagament del conveni subscrit amb l’Associació
per la comunicació Montpeità 2014

858/2014

DECRET
2015-0106

13/02/2015

Ús de la via pública per una rua del carnaval
escolar ( escola Paidos )

241/2015

DECRET
2015-0105

13/02/2015

Ús de la via pública per una rua del carnaval a
Torruella de Baix

242/2015

DECRET
2015-0104

Tramesa de sol·licitud telemàtica respecte a
recurs material i esmena (convocatòria del
12/02/2015
Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de
Barcelona)

1747/2014
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DECRET
2015-0103

Requeriment
de
presentació
de
la
documentació prèvia a l’adjudicació a
12/02/2015 Dataambient Assesors SL pel contracte de
control del contracte de recollida de residus i
neteja viària

DECRET
2015-0102

12/02/2015

Ús de la via pública per una rua del carnaval a
Torruella de Baix1

242/2015

DECRET
2015-0101

12/02/2015

Ús de la via pública per una rua del carnaval
escolar ( escola Paidos ) 2

241/2015

DECRET
2015-0100

Aprovació de les indemnitzacions per
assistències als membres de la Corporació i
12/02/2015
l’assignació mensual als grups municipals,
gener 2015

213/2015

DECRET
2015-0099

Autorització
i ordenació del pagament a
12/02/2015 NOMINALIA INTERNET , S.L. de la renovació
de domini e www.santfruitos.cat

232/2015

DECRET
2015-0098

Requeriment
de
presentació
de
la
documentació preceptiva, prèvia a l'adjudicació
12/02/2015
en el procediment de contracte d'obres al
Torrent Bo a l'empresa ICMAN SL

1503/2014

1506/2014

1

Aquest decret és nul, ja que es va enviar a la signatura del Secretari, que es trobava absent, signant-lo
a la seva tornada, quan ja s’havia enviat a la signatura del Vicesecretari. Aquest últim decret, signat pel
Vicesecretari, correspon al num. 2015-0105, de 13 de febrer de 2015.
Aquest decret és nul, ja que es va enviar a la signatura del Secretari, que es trobava absent, signant-lo a
la seva tornada, quan ja s’havia enviat a la signatura del Vicesecretari. Aquest últim decret, signat pel
Vicesecretari, correspon al num. 2015-0106, de 13 de febrer de 2015.
2
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DECRET
2015-0097

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les
obres ampliació de la Residència amb centre de
12/02/2015
dia per a gent gran, al carrer Jacint Verdaguer
núm. 1

DECRET
2015-0096

12/02/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local pel dia 16 de febrer de 2015

218/2015

DECRET
2015-0095

10/02/2015

Superació del període de prova de l’aspirant a
insertora laboral.

871/2014

DECRET
2015-0094

Aprovació del padró de la taxa dels usuaris pel
10/02/2015 cobrament del servei d'atenció domiciliària
corresponent al mes de gener 2015

200/2015

DECRET
2015-0093

10/02/2015

DECRET
2015-0092

Aprovació
de
despesa,
reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
10/02/2015
corresponents a la RELACIÓ DE FACTURES
número O/2015/1 i O/2015/2

DECRET
2015-0091

10/02/2015

Aprovació del padró del preu públic dels usuaris
de la Llar d’infants "Les Oliveres", febrer 2015

193/2015

DECRET
2015-0090

Restauració de la realitat física alterada i de
10/02/2015 l’ordre Jurídic alterat: Moviments de terres i
instal•lacions soterrades sense llicència.

104/2015

DECRET
2015-0089

10/02/2015

Inici del procediment de baixes al padró
d'habitants per inscripció indeguda

Cessió de dades del padró municipal
d'habitants al CEIP Monsenyor Gibert

1368/2014

4/2015

225/2015

11/2015
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DECRET
2015-0088

Justificació i ordenació de pagament de
09/02/2015 subvencions en matèria d’ensenyament 2014 (
Escola Paidos )

626/2014

DECRET
2015-0087

Justificació i ordenació de pagament de
09/02/2015 subvencions en matèria d’ensenyament 2014 (
Ampa Llar Infants )

626/2014

DECRET
2015-0086

Resolució de recurs formulat per Olçicabri SL
respecte a esborrany de l'acta de l'assemblea
09/02/2015 general de la Junta de Compensació del Pla
parcial de delimitació del sector industrial de la
Carretera de Berga II (15/12/2014))

227/2015

DECRET
2015-0085

06/02/2015

Modificació del motiu de nomenament com
agent interí d’un agent de policia local.

212/2015

DECRET
2015-0084

Designació de la Lletrada municipal com a
representant de l’Ajuntament a la convocatòria
del dia 13 de febrer de 2015, de la reunió de
06/02/2015
l'Assemblea General de la Junta de
Compensació del Sector Quatre Finques,
Subsector 2.

185/2015

DECRET
2015-0083

06/02/2015

Cessió de dades del padró
d'habitants al CEIP Pla del Puig

11/2015

DECRET
2015-0082

Aplicació de la via de constrenyiment pel
cobrament de les quotes d’urbanització
impagades a la Junta de Compensació del Pla
06/02/2015
Parcial de delimitació del Sector Industrial
Carretera de Berga II i de tramesa a l’ORGT de
la Diputació de Barcelona per la seva aplicació.

municipal

134/2015
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DECRET
2015-0081

Finalització de la comissió de serveis d’un agent
de
policia
local
a
l’Ajuntament
de
06/02/2015
Torredembarra i adscripció temporal a
l’Ajuntament de Roda de Berà

DECRET
2015-0080

06/02/2015

Convocatòria de la sessió ordinària del ple
municipal pel dia 11 de febrer de 2015

DECRET
2015-0079

06/02/2015

Justificació i ordenació de pagament de les
1061/2014
beques esportives 2014 a un beneficiari

DECRET
2015-0078

Presa de raó del canvi de domicili de la Junta
06/02/2015 Compensació del Pla parcial de delimitació del
sector industrial Carretera de Berga II

DECRET
2015-0077

Donar trasllat al redactor del Projecte de gir a
l’esquerra des de la rotonda de Torruella de
05/02/2015 Baix, de l'informe emès pel Servei Territorial de 1430/2014
Carreteres per tal incorpori les emenes i en
presenti el text refós del projecte

DECRET
2015-0076

05/02/2015

Trasllat de vehicle abandonat a un centre
autoritzat pel seu desballestament

199/2015

141/2015

185/2015

189/2015

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: 2 i 16 de febrer de 2015 (ordinàries) (exp. 118/2015 i ,
218/2015 )
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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
___ Donat compte
_x_ Respost/a oralment

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
5. Adhesió al Conveni de cooperació intermunicipal entre diferents
Ajuntaments de la comarca del Bages per la prestació conjunta del
servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis (exp. 1875/2014)
Primer. El Regidor de Mobilitat i Via Pública va emetre proposta en data 15 de
desembre de 2014 perquè s’iniciessin les gestions necessàries per acceptar la
invitació de l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per unir-se a l’àrea de prestació conjunta dels serveis de taxi a la
comarca dins de dita associació, havent-se signat en el seu dia per part de diferents
municipis de la comarca el conveni que s’annexa com annex al present acord i al que
es proposa la seva adhesió.
Segon. Posteriorment a la proposta emesa pel Regidor de Mobilitat i Via Pública, en
data 15 de gener de 2015, l’Associació Ràdiotaxi Manresa, Taxis Manresa i la titular
de llicència de taxi número ú del municipi de Sant Fruitós de Bages, Sra. Rosa Duarri
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Besa, van presentar a l’Ajuntament instància sol·licitant una àrea de prestació conjunta
pel servei de taxi entre les poblacions de Manresa i Sant Fruitós de Bages, havent-se
obert una altra alternativa d’establiment d’àrea de prestació conjunta amb altres
poblacions de la comarca del Bages.
Tercer. Vist que l’article 23 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que el
departament competent en matèria de transports pot establir àrees territorials de
prestació conjunta o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi
ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis,
de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada
un dels municipis compresos en l'àrea, de conformitat amb les condicions que es
determinin per reglament. En el procediment d'establiment de les dites àrees és
preceptiva la participació dels ens locals que la integrin i del Consell Català del Taxi.
Quart. Vist que l’adhesió al conveni esmentat a l’expositiu primer constitueix a la
pràctica la participació en una organització supramunicipal, d’acord amb l’article
22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord
amb l’article 47.2 g) de la mateixa llei, l’adhesió a mancomunitats o altres
organitzacions associatives requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
S’ACORDA :
Primer. Iniciar expedient per sol·licitar l’adhesió de Sant Fruitós de Bages al conveni de
cooperació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de la comarca del Bages per la
prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis, emetentse proposta de resolució en sentit favorable a dita adhesió, que serà sol·licitada als
Ajuntaments que en formen part, en els termes que consta al conveni que s’annexa a
la present.
Segon. En cas d’ésser acceptada la sol·licitud d’adhesió aprovada per part de tots els
Ajuntaments signants del conveni, s’elevarà al Ple per tal d’emetre resolució i acceptar
el clausulat del conveni interadministratiu en tots els seus termes.
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages, als
Ajuntaments signants del conveni interadministratiu al qual se sol·licita l’adhesió, a la
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, i als titulars
de llicències de taxi del municipi de Sant Fruitós de Bages per al seu coneixement i als
efectes escaients, atorgant-los un termini d’audiència de quinze dies per a efectuar les
al·legacions que considerin convenients, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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Quart. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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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
6. Aprovació inicial del Reglament de ràdio Sant Fruitós
Primer. Mitjançant acord de Ple adoptat en sessió celebrada el dia 11 de febrer de
2015 es va aprovar la incoació d’expedient per la redacció del reglament de ràdio Sant
Fruitós i la creació d’una comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’aquest
pel seu posterior sotmetiment al Ple.
Segon. La comissió d’estudi ha estat convocada pel proper dia 3 de març de 2015 per
donar, si s’escau, el seu vist i plau al text refós del reglament i que consta incorporat al
present proposta d’acord com annex, i concloure, així, els seus treballs de redacció.
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 Presidència i Serveis
Centrals,
ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment el text del reglament de ràdio Sant Fruitós, redactat per la
comissió d’estudi creada a tal efecte, segons el text que s’adjunta com a document
annex.
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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.
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: Reglament d’organització i funcionament del servei públic de l’emissora
municipal Ràdio Sant Fruitós i del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
CAPÍTOL PRIMER: PRINCIPIS I MISSIÓ DEL SERVEI
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Article 1. Objectiu del reglament
Article 2. Principis del servei públic
Article 3. Missió del servei públic
Article 4. La llengua
CAPÍTOL SEGON: L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Article 5. La gestió
Article 6. Òrgans de gestió
Article 7. L’Alcalde/ssa i el Ple municipal
Article 8. El/la director/a
Article 9. El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós
Article 10. El contracte programa
Article 11. El finançament
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.
SEGONA.
TERCERA.

Entrada en vigor
Modificació
Legislació

Reglament d’organització i funcionament del servei públic de l’emissora
municipal Ràdio Sant Fruitós i del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 1982 neix Ràdio Sant Fruitós de la mà de dos ràdio-aficionats, la col·laboració de
la regidoria de cultura de l'Ajuntament i l'empenta de jovent del poble amb ganes de fer
els seus primer passos radiofònics.
Al mes juny i de forma experimental, entrava ja en funcionament l'emissora a l'edifici
actual tot i que en un petit quartet. Amb una potència de 10 vats i en la freqüència del
102.3 FM, emetia tots els dies d'una a 2 de la tarda i de 10 a 12 de la nit. Durant tot el
mes es comprova el bon funcionament tècnic i humà per de cara la Festa Major
d'estiu, que es quant l´emissora es posa en marxa d'una manera definitiva. La
col·laboració que donà l´ajuntament i la il·lusió d'una sèrie de persones aficionades al
món de les ones, va fer que Sant Fruitós de Bages tingués emissora municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 1983, aprova els
Estatuts de la Fundació Pública de Servei Municipal Ràdio Sant Fruitós F.M. Emissora
Municipal.
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El març de 1986 es tramitava per la Generalitat de Catalunya expedient de tancament
de l´emissora. El tancament però, no es va arribar a realitzar.
El Pla de Ginebra canviava totes les freqüències de Ràdio i aprovava unes noves
normes, sobretot de caràcter tècnic, a la qual s’havien d’adaptar d'emissores abans de
l'1 de juliol de 1987. És a partir d'aquí que Ràdio Sant Fruitós emet en la freqüència del
107.5 FM. També s'adquireix una nova emissora de 50 vats i amb estèreo.
El novembre de 1990 es publicava al DOGC, el reconeixement legal de les emissores
municipals, amb el Decret 263/1990, de 23 d'octubre, de regulació del procés de
concessió per a la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de la
radiodifusió sonora en ones de modulació de freqüència.
En el Ple celebrat el dia 7 de gener de 1991, se sol·licita a la Generalitat la concessió
d'autorització per l´Emissora Municipal Ràdio Sant Fruitós de freqüència modulada
d'acord amb el Decret 263/90 de 13 d'octubre. Des d’aleshores, l'emissora va
funcionant de manera regular, a base sempre de voluntariat, majoritàriament de joves
del poble i de la resta de la comarca.
No és fins l'any 2008, que l'emissora tanca les portes i passa a ser les dependències
de l’Escola Taller del Consorci de les Valls del Montcau, esdevenint així un lloc on s'hi
fan tallers i s'emmagatzema les eines.
Després de 3 anys sense emissió, l’any 2011, es pren la decisió de posar en
funcionament l'emissora, no estant absent el procés de problemes tècnics i de
telecomunicacions.
L'abril de 2013 l'Ajuntament signa un conveni amb l'entitat Associació Ràdio Sant
Fruitós per la gestió i emissió de la programació.
A l'octubre, i després dels procedents tràmits administratius i tècnics i un cop superada
la inspecció i obtenir l'autorització de posada en marxa per part de l'autoritat
competent, s'atorga per part del Govern, la concessió definitiva a l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages per tal de realitzar el servei públic de radiodifusió dins la freqüència
modulada. L'Ajuntament ja disposava des de l'any 2000 d'una llicència provisional de
tipus municipal.
La Junta de l'Associació Ràdio Sant Fruitós, es reuneix el dia 17 de gener de 2014 i,
abans de donar-se de baixa tots els membres en ple, s'aprova la incorporació a la
ràdio la figura d'un coordinador-dinamitzador per tal que, passat un temps, es pugui
arribar a crear una nova Junta i així evitar un altre daltabaix a l'emissora.
A partit d'aquí, es recuperen les relacions amb la resta d'emissores de la comarca, la
Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, la Xarxa de Comunicació
Local i s'estableix com a interlocutor preferent amb l'Ajuntament.
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La força amb què va arrancar ara fa 33 anys és avui menor, però hi han ganes de
consolidar un nou projecte, viable, líder i referent. És per això que, conjuntament amb
altres emissores i ajuntaments del Bages es treballa, per tal de donar cobertura a tots
aquells llocs on l'emissora no arriba, unint esforços per oferir serveis.
Un projecte que ha de servir per renovar-se, per adaptar-se al nou temps des dels
àmbits tecnològic, econòmic i empresarial, per donar resposta al Sant Fruitós d'avui.
Per continuar oferint el servei públic iniciat per aquells voluntaris l'any 1982.
La Llei del Parlament 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya (LCA), estableix uns principis generals sobre la base dels quals s'han de
definir les missions del servei públic audiovisual d'àmbit local que, a partir de l'aplicació
del principi d'autonomia local, els Ajuntaments han de concretar en el reglament
d'organització i funcionament del servei.
D’acord amb l’esmentada llei, mitjançant el present reglament l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, que ve a constituir una regulació sectorial específica si bé en
consonància amb els principis inspiradors del Reglament regulador de la participació
dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, adapta l’emissora
municipal, referma la necessitat que el municipi disposi d’aquest servei públic i es
compromet a vetllar-ne per la continuïtat, la independència i el bon funcionament; i
amb aquest fi es dota d’un Consell Municipal participatiu.
CAPÍTOL PRIMER: PRINCIPIS I MISSIÓ DEL SERVEI
Article 1. Objectiu del reglament
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del servei públic de comunicació
audiovisual de Sant Fruitós de Bages, que és considerat servei municipal prestat en
règim de gestió directa per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb
la legislació vigent aplicable a la matèria.
En concret, regula l’organització i funcionament de l’emissora municipal Ràdio Sant
Fruitós.
Així mateix, el reglament constitueix el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós i en
regula el funcionament.
Article 2. Principis del servei públic
2.1. L’activitat de Ràdio Sant Fruitós, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2005, de
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), s’inspira en
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els següents principis:
a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
b) La separació entre informacions i opinions, la identificació de qui sustenti
aquestes opinions i la seva lliure expressió, amb subjecció als límits establerts
per l’apartat 4 de l’article 20 de la Constitució.
c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.
d) El respecte a l’honor, la intimitat de les persones, la pròpia imatge i la resta de
drets i llibertats reconeguts a la Constitució i l’Estatut d’autonomia.
e) La protecció de la joventut i la infància.
f)

El respecte als valors d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució.

g) La garantia de la participació del Ple de l’Ajuntament i, si s’escau, del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, en l’elecció dels màxims responsables de la
gestió del servei públic de comunicació audiovisual de titularitat municipal
mitjançant l’examen de les seves capacitats, mèrits i idoneïtat.
h) La garantia que l’Ajuntament ha d’assumir la definició, l’elaboració i la
distribució dels continguts audiovisuals, sense perjudici de comptar amb la
col·laboració d’altres entitats locals i el suport del sector privat d’acord amb els
termes i els límits que determina la llei.
i)

La garantia de la participació dels grups polítics amb representació en un
consell de naturalesa consultiva i assessora, d’acord amb el que estableix la
llei.

2.2. Ràdio Sant Fruitós funciona amb subjecció als criteris d’independència total
respecte als principis deontològics aplicables a la matèria i viabilitat econòmica.
2.3. El Ple de l’Ajuntament exercirà el control de les actuacions de Ràdio Sant Fruitós i
vetllarà pel compliment i el respecte dels principis i criteris d’actuació enunciats en
aquest article.
Article 3. Missió del servei públic
Les missions de servei públic de Ràdio Sant Fruitós són les següents:
a) Garantir als ciutadans el dret a rebre informació periòdica, veraç, plural i
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independent sobre els afers d’interès públic que afecten el municipi. Difondre
els fets rellevants de l’activitat cultural, veïnal, esportiva, social, política i
econòmica de Sant Fruitós de Bages.
b) Informar sobre la gestió pública municipal i garantir una cobertura informativa
completa de les eleccions locals i dels plens de l’Ajuntament.
c) Estimular la participació ciutadana en la vida pública del municipi. Organitzar
debats al voltant dels temes que preocupen els ciutadans.
d) Afavorir la implicació voluntària de la ciutadania en la programació de
l’emissora i la comunicació entre les entitats i les institucions del municipi i la
població.
e) Potenciar la cohesió social i la identitat col·lectiva dels habitants de Sant Fruitós
de Bages. Fomentar el coneixement de la realitat, la cultura i la història locals i
la integració dels nouvinguts en el teixit social de Sant Fruitós de Bages.
f)

Introduir els infants i els joves a l’activitat cultural i social del municipi,
promovent la col·laboració dels centres educatius en la programació.

g) Oferir a estudiants i professionals del periodisme i del camp de la comunicació
la possibilitat de desenvolupar el seus coneixement i pràctica en l’emissora i les
activitats que realitza.
h) Contribuir a la normalització lingüística del català, incentivant-ne el
coneixement i l’ús com a llengua de cohesió i integració socials i fomentant-ne
la cultura.
i)

Col·laborar amb les autoritats competents per a la divulgació d’informacions
dirigides a la població en les situacions d’emergència previstes en la legislació
sobre protecció civil, indicant en tots els casos l’autoritat que genera el
comunicat.

j)

Reforçar la identitat nacional com un procés integrador, en evolució constant i
obert a la diversitat.

k) D’acord amb els mitjans disponibles, tenir la màxima presència a les xarxes
socials i en nous canals i àmbits de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
l)

Fer arxiu dels fets rellevants que s’esdevenen al municipi i facilitar-ne l’accés
públic.
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Article 4. La llengua
La llengua emprada normalment per Ràdio Sant Fruitós i els seus serveis electrònics i
publicacions associats serà el català, de conformitat amb allò previst pel punt 86.1 de
la LCA, i es donarà en tot cas compliment a les previsions contingudes a la Llei
7/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Instrucció general del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalana i de
l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisuals aprovada per l’Acord 118/2004, de
17 de novembre.
CAPÍTOL SEGON: L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Article 5. La gestió
5.1 La prestació del servei públic de Ràdio Sant Fruitós es presta mitjançant gestió
directa per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L’Ajuntament
n’assumirà la definició, elaboració i distribució dels continguts.
5.2 D’acord amb el que preveu el punt 112.2 de la LCA, l’Ajuntament exercirà la seva
competència de prestació del servei públic de comunicació audiovisual en
col·laboració amb altres entitats locals amb l’ús dels instruments associatius i de
cooperació que estableix la legislació general.
5.3 Tal com preveu el punt 23.3 de la LCA, la prestació del servei públic pot comptar
amb el suport i la col·laboració d’entitats i subjectes privats en els casos en què
sigui necessària la disponibilitat de mitjans materials o professionals diferents dels
de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva gestió directa.
Article 6. Òrgans de gestió
Ràdio Sant Fruitós, pel que fa al seu funcionament, la seva administració general i la
seva direcció, s’estructura en els següents òrgans:
a) L’Alcalde/ssa i el Ple municipal.
b) El/la director/a del servei
c) El consell de naturalesa consultiva i assessora denominat Consell Municipal de
Ràdio Sant Fruitós.
Article 7. L’Alcalde/ssa i el Ple municipal
7.1 Són funcions de l’Alcalde/ssa:
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a) Representar Ràdio Sant Fruitós en tota mena d’actes públics i davant del Ple
de l’Ajuntament. En el primer cas, podrà delegar la representació en el/la
director/a. També exercirà de representant legal de l’emissora a tots els
efectes, podent delegar aquesta representació per a casos concrets.
b) Ostentar la presidència del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós i efectuar
la convocatòria de l’òrgan de forma ordinària o extraordinària i d’acord amb el
procediment que disposa aquest reglament.
c) Proposar al Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós el nomenament del/ de la
director/a de Ràdio Sant Fruitós perquè n’avaluï la idoneïtat d’acord amb el
punt 33.2 de la LCA; així com elevar la proposta de nomenament al Ple de
l’Ajuntament acompanyada de l’informe preceptiu del Consell.
d) Fer aportacions, si s’escau, a la proposta de contracte programa que formuli
el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós i presentar-la al Consell Municipal de
Ràdio Sant Fruitós perquè l’avaluï. Posteriorment, elevar la proposta al Ple de
l’Ajuntament seguint el procediment que estableix aquest reglament i la LCA.
e) Proposar, seguint el procediment ordinari, convenis bilaterals amb entitats i
institucions que col·laborin amb l’emissora municipal i impulsar la contractació
a tercers de serveis d’acord amb el que preveu el punt 23.3 de la LCA.
f)

Informar el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós i elevar al Ple de
l’Ajuntament la proposta de les despeses i de les inversions corresponents a
Ràdio Sant Fruitós a través del pressupost general.

g) Realitzar les gestions que calguin per obtenir la concessió i manteniment de les
llicències administratives necessàries per al funcionament del servei i, d'acord
amb aquesta finalitat, comparèixer i actuar davant els organismes que calgui en
representació de l'Ajuntament.
h) Vetllar pel compliment del present reglament, del contracte programa i de les
recomanacions que aprovi el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.
i)

Requerir al director/a, en qualsevol moment, informació sobre qualsevol
aspecte de la seva gestió.

j)

Totes les que no estiguin expressament atribuïdes al Ple de l’Ajuntament en
virtut de la legislació de règim local i del present reglament.

7.2 Són funcions del Ple de l’Ajuntament:
Són funcions del Ple de l’Ajuntament, sens perjudici de les delegacions que consideri
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adient efectuar i de les competències que té assignades en virtut de la legislació de
règim local vigent en cada moment, les següents:
a) Nomenar per una majoria de dos terços el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, a
proposta de l’Alcalde/ssa i després de prendre en consideració l’informe
preceptiu del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós, d’acord amb el
procediment que estableix la LCA i el present reglament.
b) Designar a l’inici de cada mandat municipal els membres del Consell Municipal
de Ràdio Sant Fruitós per una majoria de dos terços, seguint el procediment
que estableix el present reglament.
c) Aprovar el contracte-programa, seguint el procediment que descriu la LCA i el
present reglament.
d) Aprovar anualment una aportació pressupostària específica per al finançament
del servei de Ràdio Sant Fruitós en el marc dels pressupostos municipals,
d’acord amb el que s’estableixi en el contracte-programa i a la vista de la
proposta de les despeses i de les inversions formulada per l’Alcalde/ssa.
e) Prendre en consideració les recomanacions i propostes d’acord que li faci
arribar el Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós.
f)

L’aprovació de convenis de col·laboració o associació amb altres emissores,
entitats o institucions de finalitats similars.

g) Modificar o derogar el present reglament.
Article 8. El/la director/a
8.1 El/La director/a de Ràdio Sant Fruitós és el responsable de l’organització del
servei. El Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde/ssa i previ informe preceptiu
del Consell Municipal de Radio Sant Fruitós, el nomenarà per una majoria
qualificada de dos terços dels membres, d’acord amb el punt 33.2 de la LCA. El
càrrec de director/a de l’emissora municipal tindrà una vigència màxima de cinc
anys.
8.2 Les funcions del director/a de l’emissora municipal són les següents:
a) Representar Ràdio Sant Fruitós en actes públics per delegació de l’Alcaldia.
b) Garantir el ple compliment del mandat que es desprèn d’aquest reglament, del
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contracte programa i de les recomanacions que pugui emetre el Consell
Municipal de Ràdio Sant Fruitós referides a Ràdio Sant Fruitós.
c) Elaborar una proposta de contracte programa i lliurar-la a l’Alcaldia, d’acord
amb el procediment que estableix aquest reglament i la LCA.
d) Presentar a l’Alcaldia un pla de treball anual, que inclogui les línies bàsiques de
la programació i les tarifes i la previsió d’ingressos per publicitat, abans de l’inici
de cada temporada de ràdio.
e) Dirigir la programació i gestionar el pressupost, la publicitat, les instal·lacions i
l’equipament tècnic de l’emissora.
f)

Coordinar el personal, els col·laboradors i les entitats que elaboren continguts
per a l’emissora i per als seus serveis electrònics i publicacions associats.
Establir normes i pautes d’organització i de funcionament de caràcter intern i
vetllar-ne el compliment.

g) Presentar a l’Alcaldia i al Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós propostes per
a la realització de desplegaments informatius especials, l’edició de
publicacions, l’elaboració d’enquestes d’opinió i d’altres activitats
extraordinàries.
h) Assistir a les reunions del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós en
representació de l’emissora municipal.
i)

Donar compte de l’actuació de Ràdio Sant Fruitós a petició de l’Alcaldia o dels
grups municipals, i presentar-ne una memòria anual de l’activitat al Consell
Municipal de Ràdio Sant Fruitós.

8.3 El càrrec de director/a és incompatible amb la condició de membre de
l’Ajuntament, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació política i
amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics i en
organitzacions sindicals o empresarials.
Article 9. El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós
9.1 El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós és un òrgan de naturalesa consultiva i
assessora format per representats de tots els grups municipals i amb la
participació d’entitats socials de Sant Fruitós de Bages. Està facultat per emetre
informes, opinions i propostes d’acord per a l’Ajuntament en el terreny de la
comunicació i aprovar recomanacions a seguir per part de l’emissora municipal
de ràdio. Els seus pronunciaments en recolliran les aportacions de tots els
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membres amb dret a veu.
9.2 Els objectius del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós són les següents:
a) Exercir les funcions que l’article 33 de la LCA reserva a un òrgan de naturalesa
consultiva i assessora en relació al servei públic de Ràdio Sant Fruitós.
b) Vetllar per la continuïtat, independència i neutralitat dels mitjans de
comunicació municipals i del personal i col·laboradors que hi treballin; i la
pluralitat política, social i cultural dels seus continguts.
c) Vetllar per la qualitat dels continguts de l’emissora municipal de ràdio, així com
que els mitjans disposin dels recursos tècnics, humans i econòmics necessaris
per donar compliment a la seva missió.
9.3 Les funcions del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós són les següents:
a) Vetllar pel compliment del mandat derivat d’aquest reglament, del contracte
programa i de les recomanacions que pugui emetre el mateix Consell Municipal
de Ràdio Sant Fruitós en relació a Ràdio Sant Fruitós.
b) Examinar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat del candidat a dirigir Ràdio Sant
Fruitós i emetre’n un informe preceptiu, d’acord amb el que estableix la LCA.
c) Avaluar les necessitats financeres del servei de l’emissora municipal en relació
a les missions que té encomanades, i emetre un informe sobre la proposta de
contracte programa que formuli el/la director/a amb les incorporacions de
l’Alcalde/ssa.
d) Analitzar el funcionament de Ràdio Sant Fruitós, sol·licitar i rebre informació de
la gestió del servei per part de l’Alcalde/ssa i del director/a i, si ho considera
necessari, emetre’n informes sobre el contingut, l’organització o la qualitat, a
iniciativa pròpia o a requeriment dels òrgans i grups municipals o d’una altra
administració pública.
e) Aprovar recomanacions que assenyalin prioritats o orientacions específiques
per a la programació de Ràdio Sant Fruitós i per als continguts dels seus
serveis electrònics i publicacions associats.
f)

Estudiar i emetre una opinió sobre les propostes que presenti el/la director/a de
l’emissora per a la realització de desplegaments informatius especials, l’edició
de publicacions, l’elaboració d’enquestes d’opinió i d’altres activitats
extraordinàries.
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g) Cooperar amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i amb el Consell de la
Informació de Catalunya en l’àmbit de les seves respectives competències,
presentant informes o emetent el seu parer sobre els continguts que difongui
l’emissora municipal; bé a iniciativa pròpia, bé a requeriment d’aquestes
institucions.
h) Analitzar la situació mediàtica de Sant Fruitós de Bages. Estimular i impulsar
iniciatives en el camp de la comunicació al municipi.
9.4 El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós podrà crear comissions de treball i fer
propostes d’interrelació amb altres mitjans de comunicació municipals si així ho
decideixen els seus membres.
9.5 La composició del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós és la següent:
a) Són membres amb veu i vot del Consell:
i.

L’Alcalde/ssa, qui ostentarà la Presidència del Consell i gaudirà
de vot de qualitat, en cas d’empat en les votacions.

ii.

Un/a representant de cadascun dels grups municipals presents
al Ple municipal.

iii.

El/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, o persona en qui el mateix
delegui per a la seva substitució en cas d’impossibilitat
sobrevinguda.

iv.

Un/a representant de l’Associació Ràdio Sant Fruitós o qui la
succeeixi, en representació dels col·laboradors de l’emissora
municipal. El proposarà la mateixa entitat.

b) Són membres amb veu però sense vot del Consell:
i.

Entre un i tres representants d’altres entitats i institucions socials
del municipi, elegits per la seva representativitat i la seva
vinculació amb l’emissora. Els proposaran els grups polítics.

ii.

El Secretari municipal o funcionari en qui delegui, qui prendrà
part en les reunions per aixecar-ne acta.

9.6 L’elecció dels membres del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós enumerats en
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el punt anterior es farà a través del Ple de l’Ajuntament. El portaveu de cada grup
municipal designarà el seu representant. La resta de membres del Consell
enumerats anteriorment llevat del/de la director/a de Ràdio Sant Fruitós
s’aprovaran en el mateix ple municipal per una majoria qualificada de dos terços.
Els nomenaments tindran vigència per tot el mandat municipal, i se’n renovaran
tots els membres tret del/de la director/a de l’emissora a l’inici de cada nou
mandat.
9.7 Opcionalment, el Consell Municipal participatiu podrà designar com a membres
amb veu i sense vot del mateix Consell fins a un màxim de dos professionals de
la comunicació, personalitats de reconegut prestigi al municipi o representants
d’altres mitjans de comunicació locals.
9.8 El Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós es reunirà de forma ordinària una
vegada l’any sota convocatòria del president/a. El/la president/a també pot
convocar el Consell de forma extraordinària a iniciativa pròpia, i ho haurà de fer
si ho demana un terç dels seus membres.
9.9. Els acords del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós tenen la consideració de
proposta o recomanació adreçada a l’òrgan corresponent, i s’adopten per majoria
simple.
9.10. Els membres del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós cessen quan fineix el
mandat de l’Ajuntament que va aprovar la seva composició, però continuen
exercint les funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous
consellers.
9.11. El càrrec de membre del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós no serà
retribuït.
9.12 Els aspectes de funcionament del Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós no
previstos en aquest reglament es resoldran d’acord amb el que estableix el
Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Article 10. El contracte programa
10.1 D’acord amb el punt 33.3 de la LCA, l’autonomia de la gestió directa i quotidiana
del servei respecte dels òrgans de govern corresponents i la decisió de
l’Ajuntament s’ha de garantir per mitjà de la subscripció d’un contracte programa.
El signaran el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós, com a màxim responsable de
la gestió del servei, i l’Alcalde/ssa, com a màxim representant de la Corporació,
un cop completat el procediment descrit en aquest reglament i en l’esmentada
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llei.
10.2 El contracte programa tindrà una vigència de quatre anys, serà revisable i
detallarà els següents aspectes:
a) Els objectius específics que han d’ésser assumits per Ràdio Sant Fruitós per al
compliment de la missió del servei públic. Aquests objectius concretaran, entre
d’altres, una previsió de continguts mínims de la programació de l’emissora i
dels serveis electrònics i publicacions associats.
b) La provisió de fons necessaris per part de l’Ajuntament per a la prestació
adequada del servei. Aquesta provisió es concretarà en una previsió de
despeses i d’inversió mínimes plurianuals.
10.3 Per a l’elaboració i aprovació del contracte programa s’aplicarà el següent
procediment:
a) El document base, que configurarà el marc dels objectius a assolir en la
programació de Radio Sant Fruitós durant el seu període de vigència, el
confeccionarà el/la director/a i el lliurarà a l’Alcalde/ssa.
b) Partint de la proposta de document formulada pel/per la director/a, l’Alcalde/ssa
hi incorporarà les seves aportacions, si ho considera, i ho presentarà al
Consell Municipal de Ràdio Sant Fruitós, que n’emetrà un informe preceptiu.
c) D’acord amb la LCA, abans que l’aprovi el ple municipal, la proposta de
contracte programa s’ha de sotmetre a informe de la intervenció municipal i
informació pública, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya n’ha de fer un
informe preceptiu.
d) L’Alcalde/ssa remetrà la proposta de contracte programa al Ple de l’Ajuntament
perquè l’aprovi.
10.4 L’Alcalde/ssa i el/la director/a de Ràdio Sant Fruitós podran proposar la revisió del
contracte programa, que haurà de seguir el mateix procediment d’aprovació
descrit en el punt anterior.
Article 11. El finançament
Ràdio Sant Fruitós es finança amb les aportacions pressupostàries pròpies de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per les tarifes o preus, per la prestació de
serveis, la venda o cessió de productes audiovisuals, la participació en el mercat
publicitari, d’acord amb el que estableix l’article 7.3 e) del present Reglament, així com
qualsevol altre ingrés d’acord amb l’ordenament jurídic.
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DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. Entrada en vigor
El Present Reglament entrarà en vigor en els termes establerts a la Llei 7/1985,de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local..
SEGONA. Modificació
La modificació del present Reglament podrà efectuar-se seguint el mateix procediment
que per la seva aprovació.
TERCER. Legislació.
Tot allò que no estigui previst en aquest Reglament es regirà per l’establert en la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per la Llei
de l’Estat 7//2010, de 31 de març, general de la comunicació d’abril d’organització i
control de les emissores municipals de radiodifusió sonora i pel Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així
com per allò que estableixi la resta de legislació aplicable de règim local i per les
disposicions reguladores del sector audiovisual.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
7. Aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana de Sant Fruitós de Bages
(ex. 78/2015)
Primer. L’Ajuntament Ple en sessió de 13 de juliol de 2005 va aprovar definitivament
l’anomenat “Estudi de seguretat i mobilitat viària”, redactat pel Montepio de
Conductors.
Segon. Atès que els plans de mobilitat i el procediment per la seva elaboració es
regulen a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i concretament en el seu article
9 on diu que els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per a configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya i són obligatoris per
aquells ajuntaments que hagin de prestar els serveis de transport col·lectiu urbà de
passatgers, no sent el cas del municipi de Sant Fruitós de Bages, si bé s’ha cregut
oportú la seva elaboració per tal de reordenar i planificar la mobilitat local.
Tercer. Atès que l’Ajuntament de Sant fruitós de Bages va fer una sol·licitud a la
Diputació de Barcelona dins el marc del catàleg de suport als serveis i activitats locals
de l’any 2012 per tal d’elaborar un nou estudi de mobilitat del municipi, amb l’objectiu
de millorar el sistema de mobilitat del municipi i fer-lo més sostenible i eficient.
Quart. Atès que en sessió del Ple celebrada en data 13 febrer de 2013 es va acordar
crear la Comissió de Seguiment de l’Estudi de mobilitat del municipi, la qual s’ha reunit
en diverses ocasions per fer seguiment i validació dels treballs.
Cinquè. Atès que la Diputació de Barcelona en data 5 de desembre de 2014, ha lliurat
el document anomenat “Pla de mobilitat urbana del municipi de Sant Fruitós de
Bages”.
Sisè. Atès que el nou document lliurat ha de substituir el document aprovat pel Ple
l’any 2005.
Setè. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana de Sant Fruitós de Bages.
Segon. Sotmetre’t a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la província, en un diari de major circulació,
web municipal i tauler d’anuncis de l’Ajuntament als efectes que els interessats puguin
examinar l’expedient i es puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.
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Tercer- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el tràmit
d’informació pública no es formulen al·legacions.
Quart. Declarar que:
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
mitjançant recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Si la proposta esdevé resolució, declarar que:
-

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
8. Aprovació del pronunciament del Ple favorable a l’alteració del terme
municipal de Santpedor i Sant Fruitós de Bages (ex. 118/2014)
Primer. Els Plens dels Ajuntaments de Santpedor i Sant Fruitós de Bages en sessions
de 9 i 10 de setembre de 2014,respectivament, van acordar iniciar l’expedient amb
l’objecte de corregir us desencaixaments entre la delimitació de termes actual i la
realitat urbanística i cadastral entre les fites F1 a la F13..
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Segon. En la memòria justificativa de l’alteració de la línia del terme municipal entre els
municipis de Santpedor i Sant Fruitós de Bages , que consta a l’expedient, s’exposen
els antecedents, els motius i objectius de l’alteració dels termes municipals, que en
síntesi, són :
-

Adaptar la línia del terme a la realitat geogràfica, urbanística i administrativa,
sense que existeixin altres motius més enllà de precisar amb detall el traçat de
la línia dels termes que s’adeqüi a aquell en el qual cada ajuntament ha vingut
exercint la seva jurisdicció, sense que això tingui repercussions sobre la
prestació de serveis i els recursos dels municipis.

Tercer. L’expedient es va sotmetre a informació pública durant 60 dies, mitjançant
anuncis publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6719 de 2
d’octubre de 2014, tauler d’anuncis de l’ajuntament i web municipal, sense que s’hagin
presentat reclamacions i/o al·legacions, segons acrediten els certificats expedits per
les secretaries d’ambdós ajuntaments.
Quart. D’acord amb l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i finalitzat el tràmit anterior,
s’ha sotmès l’expedient a informe dels ens locals afectats que no l’han promogut (
Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona ).
En data 28 de gener de 2015, ( Registre EACAT E/000023-2015) té entrada a
l’Ajuntament l’informe favorable del Consell Comarcal del Bages.
En data 18 de febrer de 2015 ( Registre núm. 735 ) té entrada al registre general de
l’Ajuntament l’informe favorable de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. Vistos els articles 13 i 47.2.a) i h) de la LBRL( en la redacció introduïda per la
Llei 57/2003 ); articles 17, 114.2.a) i 114.3.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya;
articles 3,9 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, on es regula el procediment
d’alteració dels termes municipals, així com el quòrum necessari per la seva aprovació.
Segons l’article 14.4 del 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 l’informe de Secretaria, obrant a l’expedient, que considera que l’expedient
ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, es proposa a l’alcaldia, previ
dictamen de la Comissió Informativa de Promoció del Territori, sotmetre al Ple l’
adopció dels següents
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S’ACORDA :
Primer.- APROVAR la procedència de l’alteració parcial d’aquest terme municipal amb
el municipi de Santpedor, 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 F13.
Segon..- MANIFESTAR que l’alteració no té afectació sobre els recursos municipals
per a prestar els serveis mínims obligatoris en el seu àmbit, ni és necessària la divisió
de béns, drets, obligacions ni l’assignació de personal pels motius que justifiquen
l’alteració i s’acrediten a l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Santpedor.
Quart.- TRAMETRE el certificat de l’acord i l’expedient al Departament de Governació i
Relacions Institucionals perquè procedeixi a realitzar els tràmits oportuns fins a
l’aprovació definitiva pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
La tramesa d’aquest expedient la realitza l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
d’acord amb l’encomana de gestió realitzada per l’Ajuntament de Santpedor a favor
d’aquest ajuntament, per a dur a terme els tràmits administratius pertinents relatius a
les publicacions reglamentàries i tramesa de l’expedient a l’òrgan competent, a fi
d’evitar càrregues administratives i simplificar la tramitació de l’expedient, de
conformitat amb l’establert amb l’article 15 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.
Cinquè.- Declarar que :
-

Que, l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.

-

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

VOTACIÓ SOBRE 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

9. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats respecte a
l’expedient d’ocupació directa del tram 4 del projecte “ROTONDA A LA
CARRETERA C-16c PK 2+900 TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES (ex.
279/2015)
La Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte “ROTONDA A LA CARRETERA C16C PK 2+900 TRAM: SANT FRUITOS DE BAGES”
L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Generalitat de Catalunya van formalitzar, el
dia 15 de desembre de 2014, un conveni que preveu la col·laboració per la millora
d’accessibilitat viària de la C-16c entre el PK 2+900 i el PK 3+800.
El ple de l’ajuntament va acordar en sessió de 14 de gener de 2014, assumir el
“Conveni entre el departament de territori i sostenibilitat i l‘ajuntament de Sant Fruitós
de Bages en relació a la construcció de dues rotondes a la carretera C-16c” (BOP 4 de
febrer de 2015).
El conveni preveu dos projectes constructius aprovats per la Direcció general
d’infraestructures de mobilitat terrestre per la millora local de la carretera C-16c. El
primer una rotonda al PK 2+900 que inclou diversos trams de calçades laterals (clau
identificació projecte MB-13033) i el segon, una rotonda al PK 3+800 (clau identificació
projecte MB-11023).
L’ajuntament ha d’executar el projecte constructiu nomenat, Rotonda a la carretera C16c. PK 2+900, (clau MB-13033), i per tant, el tram en qüestió (tram 4).
En sessió de 19 de gener de 2015 la Junta de govern local va acordar aprovar iniciar
la licitació per procediment obert de les obres del projecte abans esmentat (clau MB13033).
El projecte preveu cinc actuacions per donar continuïtat a una calçada lateral entre les
dues rotondes que millori l’accessibilitat al reordenar la diversitat d’accessos existents
des de: La Serreta, carretera de Berga I, Carretera de Berga II, Unitats d’actuació del
cementiri UA 15 i UA 15b i des de l’ avinguda Girona i el carrer Bertrand i Serra del
nucli urbà.
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El tram 4 d’aquest projecte inclou els terrenys als quals es refereix aquest acord, els
quals es destinen en tota la seva extensió a sistema urbanístic de viari (clau
d’identificació C) segons el planejament urbanístic general aplicable:
Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós de Bages (PGOM):
-

Aprovació definitiva:







Òrgan: Comissió d’Urbanisme de Barcelona i Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques.
Data: 27 de març de 1996 i 11 de març de 1998.
Publicació: DOGC 24.05.1996 i DOGC 27-3-98.
Publicació de les normes urbanístiques:
Òrgan: Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona
Data: 17 de novembre de 2004
Publicació: DOGC 8.02.2005

Planejament derivat:
-

No n’hi ha.

Instrument de gestió urbanística:
-

Delimitació d’un polígon, Unitat d’actuació UA15b. Veure plànol normatiu número
4 de la sèrie B i article 107 de les normes escrites de l PGOM.

Planejament general vigent modificat segons:
-

Correcció d’errada material (acord de la comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de sessió 13 de juliol de 2005) de la modificació puntal de planejament
de la UA 15b (Publicada al DOGC núm. 4101 de 29.3.2004).

Els principals objectius de la modificació puntual de la UA 15b vigent són; consolidar
una petita franja industrial d’activitats al costat de la C-16c, urbanitzar el vial de servei
paral·lel a la carretera esmentada i cedir els terrenys per a sistemes locals. El sistema
d’actuació urbanístic previst per la gestió de la modificació puntual és el de cooperació.
La necessitat d’avançar l’execució del tram 4 ve donada perquè és una part de la
calçada lateral de la C-16c que ha garantir la correcta funcionalitat de les rotondes.
Els terrenys afectats per l’àmbit de la modificació puntual de la UA 15b constitueixen
un sistema urbanístic (clau d’identificació C) que s’hauria d’obtenir, si no es recorris a
l’execució anticipada, per mitjà de la reparcel·lació. Aquesta qualificació es correspon
plenament amb la configuració geomètrica i l’ús com a vial que li confereix el projecte.
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La qualificació urbanística com a sistema viari (clau d’identificació C) la determina el
plànol número 4, Ordenació i alineacions, que conté la correcció d’errada de la
modificació puntual de PGOM.
L’informe tècnic que consta a l’expedient conté la documentació escrita i gràfica
justificativa de la proposta d’ocupació de part de les finques afectades pel sistema viari
objecte d’ocupació.
Per tant, malgrat la definició en el marc d’un projecte de carreteres, en tant que el tram
4 constitueix un vial local accessori de la mobilitat de la carretera C-16C, constitueix
també una obra d’urbanització anticipada (article 34.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme) i, per tractar-se de
sistemes urbanístics, l’obtenció dels terrenys afectats pot efectuar-se per mitjà del
procediment d’ocupació directa (articles 156 i concordants del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).
Aquest acord es pren aplicant el règim de l’ocupació directa que resulta de l’article 156
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, tal i com el desenvolupa als article 215 a 219 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
No es considera que concorrin perjudicis per l’ocupació avançada donat que no
s’altera l’ús que com a vial ja estan tenint materialment els terrenys preexistents,
malgrat que no hagin estat urbanitzat conforme a projecte d’urbanització i per tant no
es pugui considerar que es troben executats.
L’aplicació del procediment d’urgència es fonamenta en la necessitat que es resolgui
simultàniament a la tramitació urgent de l’expropiació forçosa del tram 5 del projecte, el
qual es tramita pel mateix procediment en aplicació del que disposa l’article 19.2 del
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres i que s’executi dins del mateix contracte, amb el qual es vincula
funcionalment i es troba en fase de licitació (Acord de JGL de 19.01.2015).
S’ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa
dels béns afectats pel tram 4 del projecte “ROTONDA A LA CARRETERA C-16C PK
2+900 TRAM : SANT FRUITÓS DE BAGES” , en els termes següents:
U
Finca registral afectada:
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-

-

Número: 2053
Volum: 3589
Llibre: 240
Foli: 20
Referència cadastral: 6239001DG0263N0001GQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació 15b, situada a la carretera C-16c, pendent de què
s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 773,82 metres
quadrats. Limita: des de la carretera C-16c, amb la qual confronta; al fons, amb
resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 2624.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Substitució fideïcomissària: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
2. Hipoteca a favor del Banco de Sabadell SA: es contreu a la finca matriu i no
es manté a la segregada.
3. 2a hipoteca a favor del Banco de Sabadell SA: es contreu a la finca matriu i
no es manté a la segregada.
4. Afeccions fiscals: es contreu a la finca matriu i no es manté a la segregada.
5. Hipoteca a favor de l’estat: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
6. Hipoteques: es contreu a la finca matriu i no es manté a la segregada.

Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: XXX
DNI/CIF: XXX

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectat per l’ocupació: el 2,30% del
total de l’àmbit de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament mig que correspon al propietari és el que resulti del percentatge que
representa el sòl ocupat respecte a la totalitat de la superfície de la unitat d’actuació,
es a dir, el 2,30 per cent (773,82 m2 respecte 33.698,50 m2).
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Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
Donada la naturalesa de la contracció de les càrregues no procedeix fixar cap
indemnització.
DOS
Finca registral afectada:
-

-

Número: 2624
Volum: 3566
Llibre: 236
Foli: 14
Referència cadastral: 6239007DG0263N0001MQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació 15b, situada a la Carretera C-16c, pendent de què
s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 479,58 metres
quadrats. Limita: des de la carretera C-16c, amb la qual confronta; al fons, amb
resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 2053, i a la dreta amb
la finca registral 4618.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Substitució fideïcomissària: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
2. Condició de llicència urbanística: es contreu a la finca matriu i no es manté
a la segregada.
3. Hipoteca a favor del Banco Santander Central Hispano SA: es contreu a la
finca matriu i no es manté a la segregada.
4. Hipoteca a favor del Banco de Sabadell SA: es contreu a la finca matriu i no
es manté a la segregada.
5. 2a hipoteca a favor del Banco de Sabadell SA: es contreu a la finca matriu i
no es manté a la segregada.
6. Afeccions fiscals: es contreu a la finca matriu i no es manté a la segregada.

Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: XXX
DNI/CIF: XXX

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
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Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectats per l’ocupació: 1,42% del
total de l’àmbit de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament que correspon al propietari és la que resulti del percentatge que
representa el sol ocupat respecte a la total superfície de la unitat d’actuació, es a dir, el
1,42 per cent (479,58 m2 respecte 33.698,50 m2).
Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
TRES
Finca registral afectada:
-

-

Número: 4618
Volum: 2592
Llibre: 136
Foli: 143
Referència cadastral: 6239006DG0263N0001FQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació 15b, situada a la Carretera C-16c, pendent de què
s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 968,92 metres
quadrats. Limita: des de la carretera C-16c, amb la qual confronta; al fons, amb
resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 2624, i a la dreta amb
la finca registral 739.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Dret de superfície: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
2. Anotació preventiva de demanda: es contreu a la finca matriu i no es manté
a la segregada.
3. Anotació preventiva d’embargament: es contreu a la finca matriu i no es
manté a la segregada.

Titular registral del dret de ple domini:
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Nom: SUBMINISTRES ENERGETICS INEDEPENDENTS SL
DNI/CIF: B17429176

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectats per l’ocupació: 2,88% del
total de l’àmbit del polígon de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament mig que correspon al propietari és el que resulti del percentatge que
representa el sol ocupat respecte a la total superfície de la unitat d’actuació, es a dir, el
2,88 per cent (968,92 m2 respecte 33.698,50 m2).
Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
QUATRE
Finca registral afectada:
-

-

Número: 739
Volum: 2592
Llibre: 136
Foli: 146
Referència cadastral: 6239006DG0263N0001FQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació UA 15b, situada a la Carretera C-16c, pendent de
què s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 2.045, 62
metres quadrats. Limita: des de la carretera C-16c, amb la qual confronta; al
fons, amb resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 4618, i a la
dreta amb la finca registral 5519.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Substitució fideïcomissària: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
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2. Anotació preventiva de demanda: es contreu a la finca matriu i no es manté
a la segregada.
3. Anotació preventiva d’embargament: es contreu a la finca matriu i no es
manté a la segregada.
Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA
DNI/CIF: A80298896

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectat per l’ocupació: 6,07 % de la
totalitat de l’àmbit del polígon de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament mig que correspon al propietari és el que resulti del percentatge que
representa el sol ocupat respecte a la total superfície de la unitat d’actuació, es a dir, el
6,07 per cent (2.045,62 respecte 33.698,50 m2).
Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
CINC
Finca registral afectada:
-

Número: 5519
Volum: 2567
Llibre: 133
Foli: 170
Referències
cadastrals:
6239002DG0263N0001QQ
i
6239003DG0263N0001PQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació 15b, situada a la Carretera C-16c, pendent de què
Pàgina 50 de 70

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)

-

s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 73,62 metres
quadrats. Limita: des de la carretera, C-16c amb la qual confronta; al fons, amb
resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 739, i a la dreta amb la
finca registral 7066.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Substitució fideïcomissària: es contreu a la finca matriu i no es manté a la
segregada.
2. Servitud a favor de Gas Natural SDG SA: no queda afectada per l’ocupació
directa.

Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: PROMINAT BONAVISTA SL
DNI/CIF: B63489108

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectats per l’ocupació: el 0,22 %
de la totalitat de l’àmbit del polígon de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament mig que correspon al propietari és el que resulti del percentatge que
representa el sol ocupat respecte a la total superfície de la unitat d’actuació, es a dir, el
0,22 per cent (73,62 m2 respecte 33.698,50 m2).
Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
SIS
Finca registral afectada:
-

Número: 7066
Volum: 3449
Llibre: 219
Foli: 59
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-

Referència cadastral: 6239005DG0263N0001TQ
Descripció de la part afectada: Urbana. Finca de forma rectangular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a vial en tota la seva extensió,
dins de la unitat d’actuació 15b, situada a la Carretera C-16c, pendent de què
s’executi la seva gestió urbanística integrada, de superfície 206,24 metres
quadrats. Limita: des de la carretera C-16c, amb la qual confronta; al fons, amb
resta de finca matriu; a l’esquerra, amb la finca registral 5519, i a la dreta amb
el límit del polígon de la UA 15b.
Efectes sobre les càrregues inscrites a les finques:
1. Pacte establert a l’escriptura de 24.04.1894 sense perjudici del caràcter
merament obligacional d’aquest pacte, la presència del qual el registre
constitueix una menció registral impròpia del règim de la Llei hipotecària
8.02.1946 vigent, aquest pacte es contreu a la finca matriu i no es trasllada
a la segregada.
2. Hipoteca: es contreu a la finca matriu i no es manté a la segregada.

Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: IMPRESSIONS INTERCOMARCAL SA
DNI/CIF: A60175916

Aquest propietari serà l’únic titular de l’aprofitament que materialitzarà a l’àmbit previst
a tal efecte.
Altres titulars registrals: No n’hi ha.
Situació física: La totalitat de la part afectada es troba ocupada per una pavimentació
provisional per destinar-la a vial.
Aprofitament urbanístic que correspon al propietari afectats per l’ocupació: 0,61% de la
totalitat de l’àmbit del polígon de la UA 15b.
Donat la materialització es produirà al mateix àmbit on té lloc l’ocupació directa,
l’aprofitament que correspon al propietari és la que resulti del percentatge que
representa el sol ocupat respecte a la total superfície de la unitat d’actuació, es a dir, el
0,61 per cent (206,24 m2 respecte 33.698,50 m2).
Perjudicis derivats de l’ocupació anticipada: no hi concorren.
Àmbit en el qual el propietari materialitzarà el seu aprofitament: el del polígon de la UA
15b definit en la modificació puntual del PGOM.
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Segon. Determinar que el beneficiari de l’ocupació directa és l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i que el dret que s’ocupa en tots els casos és el ple domini que
passarà a ser adquirit per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Tercer. Aplicar a la tramitació el procediment d’urgència.
Quart. Sotmetre a informació pública el procediment i audiència als interessats durant
un termini de deu dies, establint que la informació pública s’anunciarà al Butlletí Oficial
de la Província, a un dels diaris de més circulació de la província de Barcelona, i al
tauler d’edictes municipal.
Cinquè. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant els tràmits
d’informació pública i audiència als interessats no es formulen al·legacions.
Sisè En cas que l’aprovació inicial esdevingui definitiva, sol·licitar al Registre de la
Propietat que practiqui a la inscripció de les finques afectades, conforme a l’article
215.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Setè. Notificar aquest acte als afectats per l’ocupació.
Vuitè. Recursos:
Declarar que: L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini dos mesos.
Si la proposta esdevé resolució, declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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 den 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
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___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

10. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats respecte a
l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys inclosos al tram 5 del
projecte “ROTONDA A LA CARRETERA C-16C PK 2+900 TRAM: SANT
FRUITÓS DE BAGES (ex. 280/2015)
La Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte “ROTONDA A LA CARRETERA
C-16C PK 2+900 TRAM : SANT FRUITÓS DE BAGES” .
Vist l’informe tècnic.
El tram 5 d’aquest projecte inclou una sèrie de terrenys actualment de titularitat
privada, els quals han de ser expropiats. En concret, es tracta dels que es relacionen
en aquest acord.
El dia 15 de desembre de 2014, s’ha formalitzat el conveni interadministratiu entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que preveu que
l’Ajuntament executi el projecte en qüestió i, per tant, el tram en qüestió.
El ple de l’ajuntament va acordar en sessió de 14 de gener de 2014, assumir
el “Conveni entre el departament de territori i sostenibilitat i l‘ajuntament de Sant
Fruitós de Bages en relació a la construcció de dues rotondes a la carretera C-16c”
(BOP 4 de febrer de 2015).
Aquesta atribució suposa que l’ens municipal hagi d’actuar com a expropiant. La
condició de vial estrictament local al servei de les circulacions urbanes que es
connecten amb la carretera fan que el beneficiari hagi de ser el mateix Ajuntament.
La declaració d’interès públic que legitima l’expropiació es troba en el projecte aprovat
i al seu replanteig, conforme a l’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa, previsió
reiterada per l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, el qual estableix, a més que els tràmits suara
esmentats comporten també la necessitat d’ocupació i la declaració d’ocupació urgent
dels béns i l’adquisició dels drets corresponents, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds.
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L’article 35.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres remet a la legislació general sobre expropiació
forçosa, quant al procediment formalitzat a seguir.
Aquesta remissió comportarà l’aplicació del procediment de l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa i la tramitació urgent del procediment, conforme a l’article 50 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
La relació de béns i drets afectats es formula en els termes dels articles 15 a 23 de la
Llei d’expropiació forçosa, tal i com desenvolupen als articles 10 a 24 del seu
Reglament.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats pel procediment
d’expropiació forçosa per a l’obtenció dels terrenys afectats pel tram 5 del projecte
“ROTONDA A LA CARRETERA C-16C PK 2+900 TRAM : SANT FRUITÓS DE
BAGES”, la qual queda integrada pels béns i drets següents:
U.
1.1. Finca registral afectada:
-

Número: 518
Volum: 2254
Llibre: 108
Foli: 146
Referència cadastral: 08212A009000360000DP (Polígon 9 parcel.la 36)
Descripció de la part afectada: Rústica. Finca de forma irregular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a conreu de secà en tota la seva
extensió, de superfície 109 metres quadrats. Limita: A nord-oest amb
carretera C-16c; a sud-oest amb finca 35 del polígon 9 (que es la porció que
segregarà de la finca 8); la resta de límits amb finca matriu més una porció
discontínua de 4 m2 a l’embocadura prefabricada d’abocament al torrent, dintre
de la finca matriu.

Dret expropiat en la part afectada: ple domini
1.2. Finca registral afectada:
-

Número: 518
Volum: 2254
Llibre: 108
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Foli: 146
Referència cadastral: 08212A009000360000DP (Polígon 9 parcel.la 36)
Descripció de la part afectada, formada per dues porcions discontínues:
La primera , situada en el lateral des del pk 3+600 de la C16c i a tres metres
de la parcel.la registral 1087. De superfície 25.50 m2, de 2 metres d’amplada i
12.75 metres lineals, per a pas de conducte soterrat d’aigua potable, amb límit
nord-oest de la resta de finca matriu.
Limitacions: a) servitud perpètua de pas en una franja de 2 metres per a servei
d’abastament d’aigua, dintre de la qual es situarà soterrada la canalització junt
amb els accessoris o elements auxiliars i de senyalització que siguin
necessaris, vistos o soterrats. Els límits de la franja quedaran definits a 1 metre
a cada banda de l’eix del traçat de la conducció. Aquesta franja s’utilitzarà per
instal·lar la canalització per la seva renovació, vigilància i manteniment. A tal
efecte es disposarà de lliure accés per aquesta franja així com dels elements i
utensilis necessaris. b) La prohibició de fer treballs agraris de llaurar, excavar o
d’altres similars amb un profunditat superior als 50 centímetres.
Excepcionalment i amb autorització prèvia de la companyia que presti el servei,
es podran realitzar aquests treballs fins a una profunditat de 80 centímetres. c)
Prohibició de plantar arbres o altres plantes de tall alt o fer moviments de
terres. d) Fer qualsevol tipus de construcció de caràcter temporal o provisional
així com alterar la cota del terreny o qualsevol acte que pugui perjudicar el bon
funcionament, la vigilància, la conservació, la reparació i la substitucions que
siguin necessàries de la instal·lació a una distància de 5 metres mesurada a
cada costat de l’eix del traçat de la canalització.
La segona, situada en el lateral del pk 3+628 de la C16c, des de
l’embrancament de la calçada lateral d’aquesta carretera i fins a l’embocadura
prefabricada d’abocament al torrent, que formen la porció discontínua de 4 m2,
objecte de l’expropiació. De superfície 32.50 m2, 2 metres d’amplada i 16.25
metres lineals, per al pas de col·lector soterrat, amb límit nord-est de la resta
de la finca matriu.
Limitacions: a) servitud perpètua de pas en una franja de 2 metres per a
col·lector de pluvials, dintre de la qual es situarà soterrada la canalització junt
amb els accessoris o elements auxiliars i de senyalització que siguin
necessaris, vistos o soterrats. Els límits de la franja quedaran definits a 1 metre
a cada banda de l’eix del traçat de la conducció. Aquesta franja s’utilitzarà per
instal·lar la canalització per la seva renovació, vigilància i manteniment. A tal
efecte es disposarà de lliure accés per aquesta franja així com dels elements i
utensilis necessaris. b) La prohibició de fer treballs agraris de llaurar, excavar o
d’altres similars amb un profunditat superior als 50 centímetres.
Excepcionalment i amb autorització prèvia de la companyia que presti el servei,
es podran realitzar aquests treballs fins a una profunditat de 80 centímetres. c)
Prohibició de plantar arbres o altres plantes de tall alt o fer moviments de
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terres. d) Fer qualsevol tipus de construcció de caràcter temporal o provisional
així com alterar la cota del terreny o qualsevol acte que pugui perjudicar el bon
funcionament, la vigilància, la conservació, la reparació i la substitucions que
siguin necessàries de la instal·lació a una distància de 5 metres mesurada a
cada costat de l’eix del traçat de la canalització.
Dret expropiat en la part afectada: servitud de pas serveis soterrats
1.3. Finca registral afectada:
-

Número: 518
Volum: 2254
Llibre: 108
Foli: 146
Referència cadastral: 08212A009000360000DP (Polígon 9 parcel.la 36)
Descripció de la part afectada: Rústica. Finca de forma irregular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a conreu de secà en tota la seva
extensió, de superfície 372 metres quadrats, situats a nord-oest de la finca,
limitant amb la part expropiada i amb la carretera C-16c i incloent dintre
d’aquesta superfície la superfície expropiada de drets de servituds de pas.

Dret expropiat en la part afectada: ocupació temporal terrenys per obres
Titular registral del dret de ple domini:
-

Nom: XXX
DNI/CIF: XXX

Dos
2.1. Finca registral afectada:
-

Número: 1087
Volum: 604
Llibre: 30
Foli: 1087
Referència cadastral: 08212A009000350000DQ (Polígon 9 parcel.la 35)
Descripció de la part afectada: Rústica. Finca de forma irregular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a conreu de secà en tota la seva
extensió, de superfície 157 metres quadrats. Limita: a nord-oest amb la
carretera C-16c; a sud-oest amb vial lateral de la C-16c (UA 15b); a sud-est
amb resta finca matriu i a nord –est amb parcel.la 35 polígon 9, amb la porció a
segregar.
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Dret expropiat en la part afectada: ple domini
2.2. Finca registral afectada:
-

Número: 1087
Volum: 604
Llibre: 30
Foli: 1087
Referència cadastral: 08212A009000350000DQ (Polígon 9 parcel.la 35)
Descripció de la part afectada: Rústica. Finca de forma irregular situada al
municipi de Sant Fruitós de Bages, destinada a conreu de secà en tota la seva
extensió, de superfície 165 metres quadrats, situats al límit nord-oest de la
finca., limitant amb la part de la finca expropiada.

Dret expropiat en la part afectada: ocupació temporal terrenys per obres
Titular registral del dret de nua propietat:
-

Nom: XXX
DNI/CIF: XXX

Altres titulars registrals:
-

Nom: XXX (usdefruit)
DNI/CIF: XXX

Segon. Aplicar al procediment la tramitació d’urgència.
Tercer. Sotmetre a informació pública el procediment i audiència als interessats durant
un termini de deu dies, establint que la informació pública s’anunciarà al Butlletí Oficial
de la Província, a un dels diaris de més circulació de la província de Barcelona, i al
tauler d’edictes municipal.
Quart. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant els tràmits
d’informació pública i audiència als interessats no es formulen al·legacions.
Cinquè. Notificar aquest acte als expropiats i als altres interessat que constin a
l’expedient.
Sisè. Recursos:
Declarar que: L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini dos mesos.
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Si la proposta esdevé resolució, declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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 den 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: El regidor Sr. Xavier Sagués i Tañà s’absté per causa
de parentesc, per la qual cosa el resultat de la votació és el següent
A favor : 6 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 1 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

11. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana en l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I
(ex. 1265/2014)
Primer. El Ple municipal, a la seva sessió de 10 de setembre de 2014, ha pres l’acord
que presenta la part dispositiva següent:
“Primer. Iniciar el procediment de modificació del Pla general d’ordenació urbana en
l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I.
Segon. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, incloses les llicències i
comunicacions ambientals subjecte a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control de les activitats, durant el termini màxim d’un any, o termini inferior, si abans
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s’aprova inicialment la modificació que s’incoa en aquest acord, segons l’àmbit identificat
gràficament en el plànol adjunt (...)”

Segon. L’esmentat acord fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci al diari
Regió‐7 de data 24 de setembre de 2014, BOP de data 29 de setembre de 2014,
tauler d’anuncis i web municipal.
Tercer. Vist el document anomenat “Modificació puntual del Pla general de Sant
Fruitós de Bages a l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I”,
redactat per Batlle i Roig Arquitectes.
Quart. Atès l’informe de l’arquitecte i del secretari 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
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.
Previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
S’ACORDA :
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
en l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I, promoguda per
l’Ajuntament en els termes que consten en l’expedient, i amb la introducció al paràgraf
2n de l’article 16. Sistemes de les normes urbanístiques, de la següent prescripció, la
qual haurà d’incorporar‐se al document que se sotmeti a aprovació provisional:
“Els sòls que aquesta Modificació qualifica com a viari, equipaments públics i espais
lliures seran objecte de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament”

Pàgina 60 de 70
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)

Segon. Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la província, diari Regió‐7, tauler d’edictes municipal 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 segons el
model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.
Cinquè. Suspendre totes les tramitacions i llicències previstes a l’article 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, fins la publicació de la seva aprovació definitiva i de les
normes urbanístiques, amb el màxim del dia 29 de setembre de 2016.
Sisè. 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.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de
la Unitat d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo (ex. 1763/2014)
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Primer. Atès que el Ple municipal en sessió de data 10 de desembre de 2014 va
aprovar inicialment la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Unitat d’Actuació
núm.6- UA 6 Torrent Bo, promoguda per l’Ajuntament i redactada pels serveis tècnics
municipals.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci al diari
Regió-7 de data 23 de desembre de 2014, BOP de data 30 de desembre de 2014,
tauler d’anuncis i web municipals a fi que els particulars i corporacions formulessin les
al·legacions que considerin convenients, així com sol·licitud d’informes als STUCC i a
les companyies de subministrament i serveis.
Tercer. Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap
al·legació.
Quart. Vist l’informe de l’arquitecte, secretari i interventora municipals.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
ACORDA :
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la
Unitat d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo, promoguda per l’Ajuntament.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat de la modificació puntual a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

13. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació a l’àmbit del Pla parcial Can Figueras
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, a la seva sessió
del dia 18 de novembre de 2014, ha pres l’acord que presenta la part dispositiva
següent:
“Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
1. Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a
l’àmbit del Pla parcial Can Figueras, de Sant Fruitós de Bages, promoguda per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne
la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
per duplicat verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1. Cal complementar l’apartat d’avaluació econòmica comparativa de la
rendibilitat de l’operació de la memòria, tot incloent els costos d’obtenció
dels terrenys corresponents a la part de l’antic pla parcial que s’elimina de
4.155 m2. Així mateix, caldrà justificar que l’Ajuntament està en disposició
d’assumir la despesa corresponent a la futura expropiació, i en cas de no
poder justificar l’anterior, caldrà determinar el mecanisme de gestió
alternatiu per a la seva obtenció.
1.2.
Cal aportar una normativa urbanística que prevegi la modificació de
l’apartat 2de l’article 128 del planejament vigent, que incorpori el següent:
- La fitxa urbanística del sector que es proposa modificar, amb els
paràmetres urbanístics bàsics i altres condicions que calgui tenir en
compte en el desenvolupament del pla parcial.
- Establir el caràcter indicatiu de la ordenació proposada, la qual serà
objecte de concreció en el futur planejament derivat.
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- Establir que els terrenys que la modificació del pla parcial vigent
qualifiqui com a zones verdes per compensar els espais lliures vigents o
els nous que se’n derivin per l’increment de densitat, no podran situar-se
en pendents superiors al 20% (...)”
Atès que s’ha redactat el corresponent Text refós, donant compliment a les
prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central de 18 de novembre de 2014.
Atès l’informe de l’arquitecte i del secretari i interventora municipals sobre el text refós.
ACORD:
Primer. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a
l’àmbit del Pla parcial Can Figueras.
Segon. Elevar l’expedient diligenciat del text refós de la modificació puntual a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
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.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
PRECS I PREGUNTES
No consten
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS
 SOBREVINGUT 1. Provisió del titular i suplent del Jutjat de Pau de Sant
Fruitós de Bages : aprovació de les bases selectives i la convocatòria (
EXP- 376/2015 )
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Primer. En data 5 de març de 2015, registrat d'entrada amb el número 965 la
comunicació que acompanya el certificat de l'acord adoptat en data 24 de febrer
de 2015 per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
relació als Ajuntaments que finalitzen el termini de quatre anys per als quals van
ser nomenats els Jutges de Pau titular i substitut.
Aquest acord requereix als ajuntaments, per a que procedeixin a iniciar els tràmits
establerts en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació
amb l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a fi que proposin a aquest
Tribunal les persones que han d'ocupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge
de Pau Substitut.
ACORD
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública de les places
que quedaran vacants de Jutge de Pau, titular i suplent de Sant Fruitós de Bages,
que tot seguit es transcriuen:
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Primera. Règim jurídic
La present convocatòria es subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al
Reglament 3/1955, de 7 de juny, deis Jutges de Pau. La tramitació
municipal, en allò que no s'especifiqui en aquestes bases, es regirà per la
Llei de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Segona. Aspirants
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors
d'edat no incursos en cap de les incapacitats contemplades en l'art. 303 de
la Llei orgànica del poder judicial, i que són:
a. Impedits física o psíquicament per a la funció judicial.
b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut
rehabilitació.
c. Processats o inculpats per delicte dolós, mentre no siguin absolts o
es dicti interlocutòria de sobreseïment.
d. Aquells que no gaudeixin de l'exercici ple deis seus drets civils.
Tercera. Sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General municipal o qualsevol
dels registres previstos en l'art. 38.4 de la Llei de règim jurídic i procediment
administratiu comú i tindran el contingut següent:
-

-

Nom civil
Número de DNI
Domicili a efectes de notificacions
Data de naixement
Nacionalitat
Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que
incapaciten per a l'ingrés a la carrera judicial citats a l'art. 303 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial. Petició de ser proposat com a jutge
de pau.
Lloc, data i signatura original de l’aspirant.

La sol·licitud s’acompanyarà del currículum sobre la formació i activitats
professionals de l'aspirant, signat originalment per aquest.
El termini de presentació serà de vint dies naturals des de la publicació de
l'edicte d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Aquest edicte també es publicarà al tauler d'edictes municipal, del Jutjat de
Primera Instancia i instrucció degà de Manresa, i al Jutjat de Pau de Sant
Fruitós de Bages.
Quarta. Procediment
El secretari instruirà la tramitació d'aquest procediment, i així vetllarà
perquè es duguin
a terme els següents tràmits :
-

Publicar l'edicte
Requerir esmena de deficiències de les sol·licituds presentades.
Certificar les sol·licituds presentades.
Qualificar jurídicament la concurrència dels requisits específicament
concurrents en els aspirants, i informarà sobre el seu resultat.

En cas que s'observin deficiències esmenables en la sol·licitud, es
concedirà un termini de deu dies a l'interessat per a la seva correcció, si
s'escau.
L'alcalde formularà la proposta de disposició i l'elevarà al Ple perquè sigui
aquest òrgan, el que es pronunciï sobre la proposta de nomenament que, a
la seva vegada, s’elevarà a l’òrgan encarregat del seu nomenament, és a
dir, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
SEGON. CONVOCAR públicament les places de Jutge de -Pau titular i suplent,
que properament quedaran vacants, d'acord amb les bases especificades en
l'anterior acord.
TERCER. PUBLICAR aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, al tauler d’edictes del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció de Manresa i al tauler d’edictes del Jutjat de Pau de Sant Fruitós de
Bages.
QUART. Declarar que :
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
 SOBREVINGUT 2. Modificació de la composició de la Comissió per a la
implantació de la fibra òptica al municipi ( EXP-. 332/2014 )
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: Unanimitat dels membres presents
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària de
data 12 de març de 2014 va prendre el següent acord número 11, en relació a la creació
d’una comissió per a la implantació de la fibra òptica al municipi:
“Primer.- El grup municipal CIU s’incorpora a l’equip de treball, que ja està format, per
tractar la implantació de la fibra òptica al municipi.
Segon.- Transformar l’equip de treball en una comissió que tindrà per denominació
“Comissió per a la implantació de la fibra òptica” i que tindrà la composició següent :
President : Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Vocals :
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
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Sr. Xavier Racero Esquius ( Gent fent Poble )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal
Sr. Jordi Martínez Sáez, informàtic municipal
Sra. Gemma Bau Puig, interventora municipal
Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal
Secretari : El de la Corporació o el/la funcionari/ària en qui delegui.
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. “
Segon. Vista la instància presentada en data 5 de març de 2015 (RE 2015-E-RC-978)
pel Sr. Enric Torres i Fumanal en representació de l’Associació de Parcs d’Activitat
Empresarial de Sant Fruitós (APAES) manifestant que, assabentats de la creació de la
comissió per a la implantació de la fibra òptica al municipi, sol·liciten poder formar part
d’aquesta comissió amb la incorporació d’un membre de l’associació APAES.
Tercer. Tenint en compte l’anterior, i que la pròpia comissió s’ha mostrat favorable a la
incorporació d’un membre de l’associació d’APAES a l’equip de treball, en sessió
celebrada el dia 6 de març de 2015.
S’ACORDA :
Primer. Modificar la composició de la comissió per a la implantació de la fibra òptica al
municipi creada per acord de Ple de data 12 de març de 2014, incorporant a la mateixa
un membre de l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós (APAES),
que haurà de ser designat per l’esmentada Associació.
Segon. En conseqüència la comissió per la implantació de la fibra òptica al municipi
queda amb la composició següent:
President : Sr. Joan Carles Batanés Subirana
Vocals :
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Xavier Racero Esquius ( Gent fent Poble )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
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Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal
Sr. Jordi Martínez Sáez, informàtic municipal
Sra. Gemma Bau Puig, interventora municipal
Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal.
Un membre de l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós (APAES),
que haurà de ser designat per l’esmentada Associació.
Secretari : El de la Corporació o el/la funcionari/ària en qui delegui.
Segon. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 21:46 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
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