AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 7/2015 ( 1213.03.007 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
13 DE MAIG DE 2015

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

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:02 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.

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

EXPEDIENT

1. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple :
428/2015
8 d’abril ( ordinària ) i 27
1620/2014
d’abril ( extraordinària ) de
2015
CONTROL DE L’ACCIÓ DE
GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de 2/2015
la darrera sessió plenària.
3. Donar compte dels acords
de la Junta de Govern les
375/2015
següents sessions: 16 de
426/2015
març ( ordinària ), 25 de
427/2015
març ( extraordinària i urgent
520/2015
), 7 d’abril ( ordinària ), 13
538/2015
d’abril ( extraordinària ) i 20
d’abril ( ordinària ) de 2015.
4. Informació de les regidories
MOCIONS I PROPOSTES
5. Provisió del titular i suplent
376/2015
del Jutjat de Pau de Sant
Fruitós de Bages : elecció
dels candidats
6. Moció per a la construcció
644/2015
de la connexió en sentit nord
(direcció Berga) de Manresa
amb la C-16 per la carretera
d’ El Pont de Vilomara
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
7. Sol·licitud de bonificació per
tractar-se
d’una
obra
d’interès general, de l’impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres per la
instal·lació de fibra òptica als
318/2015
polígons
industrials
de
Santpedor, en el tram que
transcorre en el terme
municipal de Sant Fruitós de
Bages,

4

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00.01:01

5

00.01:16

PÀGINA

12

00:10:58

12

00:30:30

13

00:43:10

14

00:45:05

16

00:49:09
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8. Modificació del pressupost
8/2015
mitjançant
transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa i
concessió
de
crèdit
extraordinari.
9. Acord
d’imposició
i
ordenació de contribucions
especials pel finançament de
les obres compreses en el
projecte d’urbanització de
l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Aprovació de l’adhesió a la
Declaració de Barcelona per
les
ciutats
i
pobles
habitables, fèrtils i resilients
11. Desistiment de sol·licitud
presentada per BAGAMO
SA.
12. Aprovació provisional 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.
13. Admissió a tràmit i suspensió
del pronunciament sobre
l’aprovació inicial de la
Modificació
puntual
del
polígon
de
la
UA-14,
carretera d’Artés
14. Adhesió
a
l’addenda,
signada el passat 30 de
març de 2015, al conveni
signat entre el Consorci
Local Localret (en endavant
Localret) i Telefónica
de
España S.A.U. (en endavant
Telefònica) en data 10 de
juny de 2010

17

00:51:00

32

00:55:06

41

00:57:51

44

01:02:11

46

01:03:43

54

01:07:23

57

01:09:06

613/2015

417/2015

554/2015

1501/2014

1265/2014

547/2015

605/2015
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15. Avanç de la Modificació
puntual del PGOU àmbit del
642/2015
Portal Nord (zona industrial
EEPSA)
16. Aprovació inicial de la
Modificació del Pla general
d’ordenació urbana de Sant
Fruitós de Bages per a la
1169/2014
seva adaptació a la Llei
16/2009, de 22 de juliol, de
centres de culte
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovar la modificació del
1465/2014
conveni de col·laboració per
al servei de transport escolar
no
obligatori,
curs
2014/2015.
18. Prendre coneixement de la
1603/2014
composició
dels
nous
Consells
Escolars
dels
centres
educatius
del
municipi. Composició del
Consell Escolar Municipal i
les
seves
normes
de
funcionament.
PRECS I PREGUNTES
No consten
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
SOBREVINGUT 1. Rebuig a l’acord
de la Comissió de Delimitació
Territorial de 29 d’abril de 2015
655/2013
relatiu a la delimitació entre els
termes municipals de Manresa i
Sant Fruitós de Bages

62

01:10:37

65

01:15:25

68

01:44:13

74

01:45:34

76

01:47:02

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 8 d’abril ( ordinària
) i 27 d’abril ( extraordinària ) de 2015 ( exp. 428/2015 i 1620/2014 )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària. ( exp. 2/2015 )

2015-0244

1/4/15

2015-0245

1/4/15

2015-0246

1/4/15

2015-0247

1/4/15

2015-0248

1/4/15

2015-0249

1/4/15

2015-0250

8/4/15

2015-0251

8/4/15

2015-0252

8/4/15

2015-0253

8/4/15

2015-0254

8/4/15

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 7 d'abril de 2015
Inici d’ofici del procediment per determinar l’estat
de la nau situada a l’avinguda Bertrand i Serra 18470/2015
20 xamfrà carrer Balmes, 52, amb referència
cadastral 6430101DG0263S0001RO.
Ús de la via pública per la cantada de Caramelles
461/2015
per Pasqua 2015
Requeriment de presentació de la documentació
preceptiva, prèvia a l’adjudicació del contracte
140/2015
obres del Projecte d’obres anticipades per a la
urbanització del carrer Barcelona
Incoar el procediment per la reslució d’expedients
501/2015
sancionadors en matèria de trànsit (remeses
Diputació, núm. 15013983)
Convocatòria de la sessió ordinària del ple
428/2015
municipal pel dia 8 d'abril de 2015
Autorització per la celebració de calçotada popular:
336/2015
canvi d’horari
Comunicació de llocs per propaganda electoral i
espais per actes de campanya i convocatòria de
1620/2014
sessió extraordinària del Ple per la celebració del
sorteig públic per designació de membres de les
meses electorals
Ocupació de la via pública amb una parada a la
plaça de l’Ajuntament per la realització de la
506/2015
recollida de signatures per a la constitució de la
llista electoral a les properes eleccions municipals
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
521/2015
ordenació de pagaments corresponent a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/13
Recurs d’alçada interposat davant del conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
222/2014
Catalunya, pel president de l’Associació de Veïns
de Pineda de Bages
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2015-0255

8/4/15

1528/2014

2015-0256

9/4/15

399/2015

2015-0257

9/4/15

523/2015

2015-0258

9/4/15

269/2015

2015-0259

9/4/15

252/2013

2015-0260

9/4/15

1685/2014

2015-0261

9/4/15

504/2015

2015-0262

9/4/15

1583/2014

2015-0263

9/4/15

520/2015

2015-0264

9/4/15

1345/2014

2015-0265

10/4/15

517/2015

2015-0266

13/4/15

478/2015

2015-0267

13/4/15

539/2015

Aprovació de la factura del contracte menor de
serveis per la redacció del “Projecte d’urbanització
de la plaça onze de setembre.”
Mesures cautelars a l'Ordre d’execució per tanca
en mal estat al carrer dels Esports.
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació
mensual als grups municipals, març 2015
Desestimant recurs de reposició interposat per
l’Hostal de Pineda, , S.A. contral el decret 20150152, de 3.3.15
Inspecció tècnica vinculada a l’ordre d’execució
adreçada als propietaris de diverses finques del
Terme municipal de Sant Fruitós de Bages, per raó
de no tenir pavimentada amb panot la vorera.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte
de les obres "Projecte executiu del carril de gir a
l'esquerra a la rotonda de la ctra N141C i la B-451
a Torroella
Aprovació del preu públic d’usuaris de la llar
d’iinfatns del mes d’ABRIL 2015
Aprovació de la llista provisional d’admesos
iexclosos, composicio del Tribunal qualificador i
data de la prova procés per a la promoció interna
de dues places d'administratives
Convocatòria de la sessió extraordinària de la
Junta de Govern Local pel dia 13 d'abril de 2015
Sol.licitud presentada contra el decrt núm. 20150197, de 17.3.15, sobre l’aportació per la
constitució de garantia 3en forma d’aval d’entitat de
crèdit o equivalent : Imposició i ordenació de
contribucions
especials
finançament
obres
compreses Projecte obres anticipades urbanització
c/Barcelona,c/Jaume Balmes i Avda. Dr. Fleming
Àmbit 1-Fora Àmbit de la UA5-Jardí de La Sagrera
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponent als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals del mes
de ABRIL/2015
Padró d’usuaris pel cobrament del servei de
teleassistència, mes d'Abril
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/14 i
O/2015/15
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2015-0268

13/4/15

346/2014

2015-0269

13/4/15

1196/2014

2015-0270

13/4/15

1503/2014

2015-0271

13/4/15

470/2015

2015-0272

13/4/15

252/2013

2015-0273

15/4/15

535/2015

2015-0274

15/4/15

380/2015

2015-0275

15/4/15

553/2015

2015-0276

15/4/15

1452/2014

2015-0277

15/4/15

1298/2014

2015-0278

16/4/15

1741/2015

2015-0279

16/4/15

538/2015

Justificació i ordenació de pagament del Conveni
subscrit amb la Unió Musical del Bages 2014.
Aprovació de la factura del contracte menor de
serveis per la per la redacció de la documentació
necessària per a la tramitació de la modificació
puntual en el àmbits del cobert de la Màquina de
Batre i Jaume I
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte
de les obres contingudes en el Projecte de
reducció de riscos d’inundabilitat del Torrent Bo al
seu pas pel cas urbà de Sant Fruitós de Bages.
Inici del procediment de declaració de ruïna de la
nau situada a l’avinguda Bertrand i Serra 18-20
xamfrà carrer Balmes, 52, amb referència cadastral
6430101DG0263S0001RO.
Adjudicació del contracte menor per l’execució
subsidiària de les obres de col·locació de panot a
les voreres de C/Montpeità núm. 30 i C/Sant
Valentí núm. 17
Reconeixement d’un trienni a una treballadora.
Aprovació de la llista provisional d’admesos i
exclosos, composició del tribuna qualificador i data
per a les proves selectives per a la selecció d’un
administratiu/va per execució de programa temporal
a les àrees de Secretaria i Planejament mitjançant
un nomenament interí per programa.
Denegació de llicència per a la instal·lació al mercat
municipal d’una parada per a la realització de
propaganda política
Cessament
d’un
agent
policia
local
per
reincorporació del titular.
Aprovació de la factura corresponent al 70% de
l’import del contracte de serveis per a la redacció
del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
de la Unitat d’Actuació UA 16a La Serreta i de la
documentació tècnica per a l’expedient de
contribucions especials de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat
Recurs reposició formulat per la Junta de
Compensació del sector Quatre Finques, subsector
2, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2
març 2015.
Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 20/04/2015
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2015-0280

16/4/15

279/2015

2015-0281

16/4/15

1620/2014

2015-0282

17/4/15

142/2015

2015-0283

17/4/15

536/2015

2015-0284

17/4/15

574/2015

2015-0285

17/4/15

1907/2014

2015-0286

21/4/15

1620/2014

2015-0287

21/4/15

590/2015

2015-02881

21/4/15

574/2015

2015-0289

21/4/15

625/2014

2015-0290

21/4/15

580/2015

2015-02912

21/4/15

74/2015

2015-0292

21/4/15

551/2015

2015-0293

21/4/15

74/2015

2015-0294

21/4/15

574/2015

Denegació de la sol.licitud de pròrroga per presentar
al.legacions contra l'acord núm.9 del Ple de 11 març
2015.
Denegació respecte a sol·licitud d'ús de la pista
poliesportiva de l'escola Monsenyor Gibert
Requeriment de presentació de la documentació
prèvia a l’adjudicació del contracte administratiu del
bar ubicat a l’edifici del NEXE-Espai de cultura.
Incoar el procediment per a la resolució d’expedients
sancionadors d’infraccions de trànsit
Autorització per la realització d’actuacions respecte
a l’armament de la policia local
Aprovació de la factura del contracte menor per les
obres contingudes en la documentació tècnica
anomenada
“Condicionament
d’aparcament
provisional públic al carrer Mestre Francesc Ardèvol”
( exp. 1907/2014 )
Comunicació a la Junta Electoral Provincial de
Barcelona de la disponibilitat per espais gratuïts de
propaganda electoral a l'emissora de ràdio municipal
Concessió d'ajuda econòmica d'urgència social
Retirada de la
mesura d’intervenció d’arma
conforme al resultat d’avaluació de les condicions
psicològiques.
Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria d’esports 2014 ( Sant
Fruitós Escola de futbol )
Sol·licitud de bestreta d’un treballador.
Convocatòria del Consell Ciutadà Consultiu sobre
els Centres de Culte pel dia 29 d’abril de 2015
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei d'atenció domiciliària, mes de
març
Convocatòria del Consell Ciutadà Consultiu sobre
els Centres de Culte pel dia 29 d’abril de 2015
Retirada de la
mesura d’intervenció d’arma
conforme al resultat d’avaluació de les condicions
psicològiques.

1

Aquest decret núm. 2015-0288, de 21 d’abril de 2015, és nul, ja que ha estat
substituït pel decret núm. 2015-0294, de la mateixa data i amb el mateix
redactat, que ha estat notificat als interessats.
2
Aquest decret núm. 2015-0291, de 21 d’abril de 2015, és nul, per contenir un
peu de recurs erroni i per haver estat rebutjat un cop el circuit de signatures ja
s’havia iniciat.
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2015-0295

21/4/15

279/2015

2015-0296

22/4/15

1685/2014

2015-0297

22/4/15

232/2015

2015-0298

22/4/15

767/2014

2015-0299

22/4/15

767/2014

2015-0300

22/4/15

625/2014

2015-0301

22/4/15

602/2015

2015-0302

23/4/15

558/2015

2015-0303

23/4/15

586/2015

2015-0304

23/4/15

596/2015

2015-0305

23/4/15

379/2015

2015-0306

25/4/15

604/2015

2015-0307

28/4/15

591/2015

2015-0308

28/4/15

610/2015

2015-0309

28/4/15

284/2015

Correcció d’errada material respecte el Decret 20150280 de 16.4.15, sobre sol.licitud de pròrroga.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte
de les obres "Projecte d'urbanització anticipada
UA15a Camí del Cementiri".
Autorització i ordenació del pagament de la
renovació de domini www.santfruitosentitats.cat amb
NOMINALIA INTERNET S.L.
Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria de veïnatges 2014 (
AAVV Torre Sanmartí )
Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria de veïnatges 2014 (
AAVV Torruella )
Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria d’esports ( Societat de
Caçadors de Sant Fruitós de Bages )
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/17
Contractació d’una treballadora familiar per
substitució per gaudiment de permisos
Autorització per ús espai públic municipal
Acceptació de l’ajut dels fons de prestació
“Programa complementari de garantia de la cohesió
social” de la Diputació de Barcelona
Sol·licitud de còpia d’expedients de la nòmina de
gener, febrer i març de 2015, per part de la portaveu
del Grup Municipal CIU, Mercè Casals Martínez.
Aprovació de la despesa de la nòmina corresponent
al mes d'abril de 2015.
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de
la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2015
Ocupació de la via pública per poder ocupar una
carpa davant el Nexe, per promocionar el partit
polític Plataforma x Catalunya, per les properes
eleccions municipals.
Requeriment de presentació de la documentació
preceptiva prèviament a l'adjudicació del contracte
administratiu especial del servei del bar del pavelló
municipal.
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2015-0310

28/4/15

82/2015

2015-0311

28/4/15

385/2015

2015-0312

28/4/15

1584/2015

2015-0313

28/4/15

586/2015

2015-0314

28/4/15

838/2013

2015-0315

30/4/15

366/2014

2015-0316

30/4/15

280/2015

2015-0317

30/4/15

632/2015

2015-0318

30/4/15

18/2013

2015-0319

30/4/15

592/2015

Conveni entre el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en relació a
la prestació de serveis sanitaris al consultori
municipal. Sol·licitud d’incorporació de la clàusula de
garantia segons redacció estàndard acordada per
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consell de Col·legis de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
Aprovació de la llista provisional d’admesos i
exclosos, composició del tribuna qualificador i data
per a les proves selectives per a la selecció d’un
administratiu/va per execució de programa temporal
adscrit a contractació per després substituir a la
titular, mitjançant un nomenament interí per
programa .
Desestimació del recurs de reposició interposat
contra el Decret de l’Alcalde núm. 172 de 10-032015 d’aprovació de les bases i la convocatòria que
han de regir en el procés selectiu per crear una
borsa de treball per cobrir possibles baixes,
permisos o vacants d’agents de la policia local, per
un termini de dos anys
Autorització de canvi de data per ús espai públic
municipal.
Convocatòria de la Comissió d'estudi per a la
modificació del Reglament del butlletí municipal pel
dia 5 de maig de 2015
Ampliació de la designació de lletrat en recurs
223/2013
Diverses actuacions relatives a l'expropiació forçosa
dels terrenys inclosos al tram 5 del projecte "rotonda
a la carretera C16C PK 2+900 tram: Sant Fruitós de
Bages"
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/18 i
0/2015/19
Convocatòria de la comissió de seguiment i
avaluació del contracte de gestió del servei de la
residència i centre de dia de la gent gran de Sant
Fruitós de Bages.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local pel dia 4 de maig de 2015
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2015-0320

30/4/15

616/2015

2015-0321

30/4/15

604/2015

2015-0322

30/4/15

517/2015

2015-0323

4/5/15

626/2015

2015-0324

4/5/15

645/2015

2015-0325

4/5/15

627/2015

2015-0326

4/5/15

629/2015

2015-03273

5/5/15

649/2015

2015-0328

5/5/15

649/2015

2015-0329

6/5/15

1747/2015

2015-0330

6/5/15

324/2015

2015-0331

6/5/15

633/2015

2015-0332

7/5/15

1882/2014

Contractació temporal d’una Educadora de la Llar
d'Infants, per acumulació de tasques produïdes per
circumstàncies sobrevingudes.
Regularització de la nòmina corresponent al mes
d'Abril de 2015.
Aprovació del reconeixement d’obligacions i
ordenació del pagament corresponent als lloguers
que ocupen diferents serveis municipals del mes de
MAIG/2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel dia
7 de maig de 2015
Convocatòria de la Junta de Portaveus pel dia 7 de
maig de 2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Serveis a la Ciutadania pel dia 7 de
maig de 2015
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
informativa de Promoció del Territori pel dia 7 de
maig de 2015
Autorització i ordenació del pagament a justificar de
les entrades per la sortida al teatre victòria per veure
“Mar i Cel”, el dia 16 de maig de 2015
Autorització i ordenació del pagament a justificar de
les entrades per la sortida al teatre victòria per veure
“Mar i Cel”, el dia 16 de maig de 2015
Participació en la convocatòria i tramesa de
sol.licituds de concertació
Contractació i nomenaments de personal inclòs al
Pla de promoció per l’ocupació 2015.
Nomenament funcionari interí, agent Policia Local,
substitució periode vacances estiu, Sr. Jesús
Tesghiti.
Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres
d'urbanització anticipada de la plaça de la Vila
(fase1)

3 Aquest decret núm. 2015-0327, de 5 de maig de 2015, amb signatura del Secretari,
és nul, a l’haver estat substituït pel decret núm. 2015-0328, de la mateixa data, amb
signatura del Vicesecretari, que substituïa el Secretari per absència sobrevinguda
d’aquest.
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2015-0333

7/5/15

433/2015

Cobrament de la quantitat a percebre en concepte
de responsabilitat civil fixada per la sentència judicial
77/2014 dictada en el procediment diligències
prèvies 690/2012-judici ràpid 31/2014 Jutjat
d’Instrucció número 6 de Manresa; procediment
executori 64/2015 Jutjat Penal nº 1.

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:
16 de març ( ordinària ), 25 de març ( extraordinària i urgent ), 7 d’abril (
ordinària ), 13 d’abril ( extraordinària ) i 20 d’abril ( ordinària ) de 2015. (
exp. 375/2015, 426/2015, 427/2015, 520/2015 i 538/2015 )
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
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MOCIONS I PROPOSTES

5. Provisió del titular i suplent del Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages :
elecció dels candidats ( exp. 376/2015 )
Primer. El Ple d’11 de març de 2015 va aprovar les bases i la convocatòria pública
per a la provisió de les places que quedaran vacants de Jutge de Pau, titular i
suplent, de Sant Fruitós de Bages.
Segon. L’anunci de la convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
de 30 de març de 2015, i es va trametre al Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages
i al Jutjat Degà, els quals han tramès la seva corresponent diligència d’exposició
pública.
Tercer. Durant el termini hàbil es varen presentar les següents sol.licituds :

NÚM. RE

DATA
RE

NOM CIVIL

DNI

2015-1515

7.4.15

2015-1589

9.4.15

Juan Francisco Troyano 39.323.987Vivas
JXXX
Joan Prat Guitart
39.188.513DXXX

CÀRREC QUE
OSTENTA
ACTUALMENT
Suplent
Titular

Quart. Vist el certificat / informe del Secretari sobre les sol.licituds presentades.
Cinquè. Vist allò establert a l’article 101.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial i article 7 del Reglament 39/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau.
S’ACORDA :
Primer. Declarar que, de conformitat amb el certificat / informe del Secretari que
consta a l’expedient, les dues sol·licituds indicades a l’antecedent tercer es
consideren presentades en temps i forma i que els seus sol·licitants no incorren en
causa que els impedeixi per ser nomenats conforme la proposta que consta a
l’apartat següent.
Segon. Proposar el Sr. Joan Prat Guitart com a titular del Jutjat de Pau i el Sr.
Juan Francisco Troyano Vivas com a suplent, prorrogant els càrrecs que
desenvolupen actualment al Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages.
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Tercer. Donar trasllat del present acord als interessats, al Jutjat de Pau de Sant
Fruitós de Bages i al Jutjat Degà de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per
tal que elevi la proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, als efectes del seu nomenament ( article 101.3 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 39/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau ).
Quart. Declarar que aquest acte no es subjecta al dret administratiu i, per tant, no
és susceptible de cap recurs ni administratiu ni contenciós administratiu.
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. Moció per a la construcció de la connexió en sentit nord (direcció Berga)
de Manresa amb la C-16 per la carretera d’ El Pont de Vilomara ( exp.
644/2015 )
Atès que el passat 16 d’octubre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya publicava un comunicat de premsa en la seva pàgina web
on anunciava que “començarien les obres d’eixamplament de la C-55 a la ronda de
Manresa entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix per a millorar la seguretat, la
capacitat i el nivell del servei”.
Considerem que aquesta obra serà positiva per a la millora del trànsit en aquest tram
però també considerem que és millorable amb alguna actuació concreta que ha estat
reivindicada des de fa anys per diferents agents econòmics i socials de la comarca.
Aquesta actuació concreta és la construcció del ramal de connexió de l’autopista C-16
amb Manresa per la carretera del Pont de Vilomara i Rocafort en sentit Nord (direcció
Berga) a l’alçada de les rotondes ja existents amb ramal únicament d’entrada i sortida
a la C-16 en direcció Barcelona.
Aquesta actuació tindria un alt rendiment econòmic i social si es compara la inversió
que s’ha de realitzar amb el benefici que suposaria com a connexió amb l’àrea nord de
Manresa (Polígon Industrial de Bufalvent, Polígon Industrial dels Trullols), Àrea sociosanitària de l’Hospital General de Manresa, Àrea de Seguretat Ciutadana amb la
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Comissaria del Mossos d’Esquadra. Com demostra l’estudi tècnic realitzat en el seu
dia per la Taula de la Construcció del Bages.
Aquesta actuació reivindicada fa anys per aquests agents socials i econòmics de la
comarca i per l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort - en el segon punt de la
Moció aprovada per unanimitat el 16 de desembre de 2013 pel desdoblament de la
carretera C-55 del tram de Manresa (el Guix) fins a Castellbell i el Vilar fins a
Castellbell i el Vilar així com l’adopció d’altres mesures en relació a l’Autopista C16 no era possible per l’acord entre la Generalitat amb el concessionari de l’autopista
segons se’ns havia informat sempre com a resposta a tal petició.
Atès que el passat 19 de desembre de 2014, la Generalitat de Catalunya emetia un
altre comunicat de premsa a la seva web titulat “El Conseller Vila presenta el Pla
d’actuacions en el corredor Sant Cugat-Terrassa-Manresa de la C-16, la C-55 i la C58” on s’anunciaven una sèrie de mesures entre les quals: “A la barrera lateral de Sant
Vicenç de Castellet: descompte del 100% pels moviments interns entre l’enllaç de Sant
Vicenç de Castellet i els enllaços número 49 Manresa Sud o 50 Manresa Centre, en
tots els sentits de circulació. Funció de ronda de Manresa”.
Atès del benefici que suposaria per a la circulació d’aquesta zona a l’accés nord de
Manresa i del seu alt rendiment econòmic i social i que l’impediment que existia fins
ara per la seva construcció ja no hi és amb el concessionari de l’autopista, proposem:
1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
la realització de la connexió de Manresa amb la C-16 per la carretera del Pont
de Vilomara en direcció Berga tant d’entrada com de sortida, descongestionant
aquesta d’un important volum de trànsit.
2. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Bages i als grups
parlamentaris representats al Parlament de Catalunya.
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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CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
7. Sol·licitud de bonificació per tractar-se d’una obra d’interès general, de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de
fibra òptica als polígons industrials de Santpedor, en el tram que
transcorre en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages, ( exp. 318/2015
)
Primer.- En data 19 de febrer de 2015, amb registre d’entrada 2015-E-RC-756, la
senyora Laura Vilagra Pons, alcaldessa de l’Ajuntament de Santpedor, sol·licita
llicència d’obres per el tram en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages, del
projecte presentat “projecte d’instal·lació de fibra òptica als polígons industrials de
Santpedor”. En el mateix escrit sol·licita la bonificació dels tributs de conformitat amb
les ordenances fiscals vigents, per tractar-se d’una obra d’interès general.
Segon.- L’article 6.1 de l'Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres preveu beneficis fiscals de concessió potestativa de fins al 50% a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració,
corresponent al Ple de la Corporació aquesta declaració, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Tercer.- El Ple, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Presidència i
Serveis Centrals,
ACORDA :
Primer.- Concedir una bonificació del 50% de l’impost sobre instal·lacions,
construccions i obres previst a l’Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament, per
entendre que les obres de instal·lació de fibra òptica als polígons industrials de
Santpedor, en el tram que transcorre en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages,
realitzar per l’Ajuntament de Santpedor poden ser declarades d’especial interès i utilitat
municipal
Segon.- Notificar els presents acords al sol·licitant.
Tercer.- Declarar que:
-

L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició
davant de l’òrgan titular legal de 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

8. Modificació del pressupost 8/2015 mitjançant transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa i concessió de crèdit extraordinari ( exp.
613/2015 )
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 11 de febrer de 2015 i definitivament en data 6 de març del mateix
any 2015, hi ha una aplicació pressupostària (32 334 22609 altres activitats culturals)
que s’han de dotar de més consignació ja que no hi ha crèdit suficient per atendre la
despesa que previsiblement hi haurà fins a fi d’exercici.
Des de de la regidoria de Comunicació i noves tecnologies s’ha sol·licitat la modificació
del pressupost 2015 per tal de traspassar el crèdit existent a la partida 13 925 22799
(subvenció nominativa al pressupost) Cooperativa de Suport a la Radio a l’aplicació
pressupostària 13 925 22799 Altres treballs comunicació, tal i com s’indica i es motiva
en la providència signada per la Regidora de Comunicació que consta a l’expedient.
Des de de la regidoria de Veïnatge es proposa la creació d’un nova aplicació
pressupostària per l’atorgament d’una subvenció nominativa al pressupost a la entitat
veïnal del municipi que no disposa de local per la realització de les tasques que li són
pròpies.
Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, considerant-se
necessària i urgent la seva aprovació.
El finançament d’aquestes modificacions es portarà a terme mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, per tant no
afectarà a l’import total del pressupost de l’exercici 2015 o mitjançant la baixa parcial
d’una aplicació pressupostària que es considera que té crèdit sobrant.
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.
Tercer.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
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Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades
en les bases d’execució del pressupost.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 08/2015 en la modalitat
de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de
despesa i de concessió de crèdit extraordinari, finançada amb una baixa parcial d’una
altra aplicació pressupostària.
El resum de la modificació és el següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

13 925 22799

ALTRES TREBALLS DE COMUNICACIO

8.000,00€

13 334 48930

COOPERATIVA DE SUPORT A LA RADIO

-8.000,00€

32 334 22609
24 433 22799

ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS
8.418,43€
ALTRES TREBALLS D’ACTUACIÓ SECTORIAL I DESENV.
EMPRES.
-8.300,00€

32 920 62500

CORTINES CENTRE CÍVIC I CULTURAL NEXE

-118,43€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

33 231 48932

SUBV. NOMINAT. PRES. ASSOC. VEÏNS TORRE DE ST.
MARTÍ
3.150,00€

12 920 20200

LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

-3.150,00€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
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Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Quart.- “Declarar que:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a
dret.”

ANNEX 1. INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Modificació de crèdit 3/2014
Expedient 613/2015
Aprovació : Ple de data 13/05/2015
Informe de fiscalització núm. 60/2015
LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

-

Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer
del Títol sisè de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2014.

-

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

Vista les Providències de l’Alcaldia i de les Regidories d’Hisenda, Indústria, Cultura i
Comunicació en les que es justifica la necessitat d’una modificació pressupostària i la
memòria justificativa que s’acompanya a l’expedient,
S'INFORMA:
PRIMER- En les dues providències que consten a l’expedient s’indica que s’han de
realitzar despeses de l’àrea de cultura que no es poden ajornar fins a l'exercici
següent, i que en el pressupost de la Corporació pel 2015 no hi ha crèdit suficient per
la qual cosa s’ha de tramitar un expedient modificació de crèdit per suplement i
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transferència de crèdit. També es motiva la necessitat de realitzar diverses
transferències de crèdit i la necessitat de crear una nova aplicació pressupostària per
tal de poder atorgar una subvenció nominativa al pressupost.
SEGON- Que examinats els crèdits disponibles de les diverses aplicacions que
integren el Pressupost general de l'Ajuntament, i donades les despeses previstes en la
memòria presentada pel Regidor d’Economia i Hisenda, resulta que no existeix
consignació adequada o suficient per atendre aquestes despeses.
TERCER- A l'expedient s'hi ha d'especificar l’aplicació pressupostària concreta que
s'ha d'incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat. El
finançament del suplement de crèdit és pot fer a càrrec del romanent líquid de
tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
que es poden reduir sense pertorbació. El RDL 2/2004, pel que s’aprova la Llei
reguladora de les hisendes locals regula també l’àmbit de gestió de les transferències
de crèdit derivant en les Bases d’execució la concreció a nivell d’Ajuntament. D’acord
amb les normes abans indicades l’òrgan competent per aprovar les transferències de
crèdit que impliquen un canvi en l’Àrea de Despesa és el Ple de la corporació. També
és competència del Ple la concessió de crèdit extraordinari.
QUART- Que, en conseqüència cal procedir a dotar de nou o més crèdit a les
aplicacions que s’indiquen de conformitat al que disposen els articles 177 i següents
del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març), 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les
bases d’execució del pressupost 2015, el finançament del qual provindrà de
transferències negatives d’altres aplicacions no compromeses. La transferència de
crèdit és aquella modificació del pressupost mitjançant la qual, sense alterar la quantia
total d’aquest, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. La concessió de crèdit extraordinari
es finançarà amb una baixa parcial d’una altra aplicació pressupostària.
CINQUÈ- L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals s’han de realitzar sota el
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el que
preveuen els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La Intervenció haurà de realitzar informes
trimestrals durant l’execució del pressupost que avaluïn el compliment o no d’aquest
objectiu i de la Regla de la Despesa. Segons resposta de la Subdirecció General
competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, “A través de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de
la información económico-financiera a suministrar por las entidades locales,
disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse
trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. Considerando lo
anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación
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presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo
necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran
adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley
Orgánica 2/2012 citada.”
SISÈ - En quan al procediment, l’expedient haurà d’ésser aprovats inicialment pel Ple
de l'Ajuntament, s'hauran d'exposar al públic durant quinze dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar reclamacions i si durant el període esmentat no s'han
presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament, en
cas contrari, haurà de resoldre el ple en el termini d'un mes a comptar de l'acabament
de l'exposició al públic. La modificació entrarà en vigor una vegada acomplerts els
requisits de publicació al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix
l’article 179.4 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Per tot l’exposat s’informa favorablement la proposta de modificació del pressupost
8/2015 continguda a l’expedient 613/2015.
Sant Fruitós de Bages, maig de 2015.
La Interventora
Gemma Bau Puig
ANNEX 2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DEPARTAMENT: REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
JUSTIFICACIÓ segons els Articles 40 i següents del RD 500/90:
A) Motiu:
Es fa necessària una modificació del pressupost 2015, per tal d’ampliar una aplicació
pressupostària que es considera que no té crèdit suficient fins a fi d’exercici
(32.334.22609 - altres despeses activitats culturals)
Es fa necessària una modificació de pressupost per transferir crèdit de Capítol 4 a
Capitol. 2,tal i com es motiva en la providència que consta a l’expedient.
Es considera necessari crear una subvenció nominativa al pressupost que es finançarà
amb una baixa parcial d’una altra aplicació pressupostària.
Les regidores afectades consideren urgent la tramitació d’aquestes modificacions per
entendre que no poden demorar-se fins l’exercici següent. La seva justificació consta
en les providències d’inici.
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B) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
SI
C) La inexistència a l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
a la partida corresponent (a nivell de vinculació jurídica).
SI
D) Finançament mitjançant transferència de crèdit i baixa de crèdit

Explicació del modificat:





Es realitza una transferència de crèdit per import de 8.000,00 Euros, de
l’aplicació 21 453 75001 a l’aplicació 21 453 65000.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 8.300,00 Euros, de
l’aplicació 24 433 22799 a l’aplicació 32 334 22609.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 118,43 Euros, de
l’aplicació 32 92062500 a l’aplicació 32 334 22609.
Es crea l’aplicació pressupostària 33 231 48933 (concessió de crèdit
extraordinari) que es dotarà amb 3.150,00 Euros procedents d’una baixa
parcial de l’aplicació pressupostària 12 920 20200.

Especificació del modificat:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

13 925 22799

ALTRES TREBALLS DE COMUNICACIO

8.000,00€

13 334 48930

COOPERATIVA DE SUPORT A LA RADIO

-8.000,00€

32 334 22609
24 433 22799

ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS
8.418,43€
ALTRES TREBALLS D’ACTUACIÓ SECTORIAL I DESENV.
EMPRES.
-8.300,00€

32 920 62500

CORTINES CENTRE CÍVIC I CULTURAL NEXE

-118,43€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)
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CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

33 231 48932

SUBV. NOMINAT. PRES. ASSOC. VEÏNS TORRE DE ST.
MARTÍ
3.150,00€

12 920 20200

LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

-3.150,00€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Sant Fruitós de Bages, maig de 2015.

Xavier Racero Esquius
Regidor d’Economia i Hisenda

ANNEX 3.
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 ACORD AMB ESMENA :
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 11 de febrer de 2015 i definitivament en data 6 de març del mateix
any 2015, hi ha una aplicació pressupostària (32 334 22609 altres activitats culturals)
que s’han de dotar de més consignació ja que no hi ha crèdit suficient per atendre la
despesa que previsiblement hi haurà fins a fi d’exercici.
Des de de la regidoria de Comunicació i noves tecnologies s’ha sol·licitat la modificació
del pressupost 2015 per tal de traspassar el crèdit existent a la partida 13 925 22799
(subvenció nominativa al pressupost) Cooperativa de Suport a la Radio a l’aplicació
pressupostària 13 925 22799 Altres treballs comunicació, tal i com s’indica i es motiva
en la providència signada per la Regidora de Comunicació que consta a l’expedient.
Des de de la regidoria de Veïnatge es proposa la creació d’un nova aplicació
pressupostària per l’atorgament d’una subvenció nominativa al pressupost a la entitat
veïnal del municipi que no disposa de local per la realització de les tasques que li són
pròpies.
L’aplicació pressupostària 11 920 62503 (maqueta de St. Benet) no disposa de crèdit
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suficient per la realització d’una vitrina que ha de protegir la maqueta adquirida,
proposant-se des de l’Alcaldia el suplement d’aquesta aplicació pressupostària.
Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, considerant-se
necessària i urgent la seva aprovació.
El finançament d’aquestes modificacions es portarà a terme mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, per tant no
afectarà a l’import total del pressupost de l’exercici 2015 o mitjançant la baixa parcial
d’una aplicació pressupostària que es considera que té crèdit sobrant.
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.
Tercer.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades
en les bases d’execució del pressupost.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 08/2015 en la modalitat
de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de
despesa i de concessió de crèdit extraordinari, finançada amb una baixa parcial d’una
altra aplicació pressupostària.
El resum de la modificació és el següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

13 925 22799 ALTRES TREBALLS DE COMUNICACIO
13 334 48930 COOPERATIVA DE SUPORT A LA RADIO
32 334 22609 ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS
ALTRES TREBALLS D’ACTUACIÓ SECTORIAL I DESENV.
24 433 22799 EMPRES.
32 920 62500 CORTINES CENTRE CÍVIC I CULTURAL NEXE
11 920 62503 MAQUETA DE SANT BENET
11 912 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES

8.000,00€
-8.000,00€
8.418,43€
-8.300,00€
-118,43€
351,13€
-351,13€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
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APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

SUBV. NOMINAT. PRES. ASSOC. VEÏNS TORRE DE ST.
33 231 48932 MARTÍ
12 920 20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

3.150,00€
-3.150,00€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Quart.- “Declarar que:
- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a
dret.”

Sant Fruitós de Bages.
Regidor d’Economia i Hisenda
Xavier Racero Esquius
(signat electrònicament)
ANNEX 1. INFORME D’INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: Modificació de crèdit 3/2014
Expedient 613/2015
Aprovació : Ple de data 13/05/2015
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Informe de fiscalització núm. 60/2015
LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

-

Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer
del Títol sisè de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2014.

-

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

Vista les Providències de l’Alcaldia i de les Regidories d’Hisenda, Indústria, Cultura i
Comunicació en les que es justifica la necessitat d’una modificació pressupostària i la
memòria justificativa que s’acompanya a l’expedient,
S'INFORMA:
PRIMER- En les dues providències que consten a l’expedient s’indica que s’han de
realitzar despeses de l’àrea de cultura que no es poden ajornar fins a l'exercici
següent, i que en el pressupost de la Corporació pel 2015 no hi ha crèdit suficient per
la qual cosa s’ha de tramitar un expedient modificació de crèdit per suplement i
transferència de crèdit. També es motiva la necessitat de realitzar diverses
transferències de crèdit i la necessitat de crear una nova aplicació pressupostària per
tal de poder atorgar una subvenció nominativa al pressupost. Finalment s’indica en la
providència de l’Alcaldia que per tal de poder exposar al públic la maqueta del
monestir de Sant Benet adquirida recentment per l’Ajuntament, sense que es malmeti
cal instal.lar una vitrina que té un cost més elevat que l’ inicialment previst.
SEGON- Que examinats els crèdits disponibles de les diverses aplicacions que
integren el Pressupost general de l'Ajuntament, i donades les despeses previstes en la
memòria presentada pel Regidor d’Economia i Hisenda, resulta que no existeix
consignació adequada o suficient per atendre aquestes despeses.
TERCER- A l'expedient s'hi ha d'especificar l’aplicació pressupostària concreta que
s'ha d'incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat. El
finançament del suplement de crèdit és pot fer a càrrec del romanent líquid de
tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
que es poden reduir sense pertorbació. El RDL 2/2004, pel que s’aprova la Llei
reguladora de les hisendes locals regula també l’àmbit de gestió de les transferències
de crèdit derivant en les Bases d’execució la concreció a nivell d’Ajuntament. D’acord
amb les normes abans indicades l’òrgan competent per aprovar les transferències de
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crèdit que impliquen un canvi en l’Àrea de Despesa és el Ple de la corporació. També
és competència del Ple la concessió de crèdit extraordinari.
QUART- Que, en conseqüència cal procedir a dotar de nou o més crèdit a les
aplicacions que s’indiquen de conformitat al que disposen els articles 177 i següents
del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març), 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les
bases d’execució del pressupost 2015, el finançament del qual provindrà de
transferències negatives d’altres aplicacions no compromeses. La transferència de
crèdit és aquella modificació del pressupost mitjançant la qual, sense alterar la quantia
total d’aquest, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. La concessió de crèdit extraordinari
es finançarà amb una baixa parcial d’una altra aplicació pressupostària.
CINQUÈ- L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals s’han de realitzar sota el
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el que
preveuen els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La Intervenció haurà de realitzar informes
trimestrals durant l’execució del pressupost que avaluïn el compliment o no d’aquest
objectiu i de la Regla de la Despesa. Segons resposta de la Subdirecció General
competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, “A través de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de
la información económico-financiera a suministrar por las entidades locales,
disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse
trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. Considerando lo
anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación
presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo
necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran
adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley
Orgánica 2/2012 citada.”
SISÈ - En quan al procediment, l’expedient haurà d’ésser aprovats inicialment pel Ple
de l'Ajuntament, s'hauran d'exposar al públic durant quinze dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar reclamacions i si durant el període esmentat no s'han
presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament, en
cas contrari, haurà de resoldre el ple en el termini d'un mes a comptar de l'acabament
de l'exposició al públic. La modificació entrarà en vigor una vegada acomplerts els
requisits de publicació al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix
l’article 179.4 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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Per tot l’exposat s’informa favorablement la proposta de modificació del pressupost
8/2015 continguda a l’expedient 613/2015.
Sant Fruitós de Bages, maig de 2015.
La Interventora
Gemma Bau Puig
ANNEX 2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DEPARTAMENT: REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
JUSTIFICACIÓ segons els Articles 40 i següents del RD 500/90:
E) Motiu:
Es fa necessària una modificació del pressupost 2015, per tal d’ampliar una aplicació
pressupostària que es considera que no té crèdit suficient fins a fi d’exercici
(32.334.22609 - altres despeses activitats culturals)
Es fa necessària una modificació de pressupost per transferir crèdit de Capítol 4 a
Capitol. 2,tal i com es motiva en la providència que consta a l’expedient.
És necessari dotar de més crèdit l’aplicació pressupostària 11 920 62503 (maqueta St.
Benet) per tal que sobre la maqueta adquirida per la Corporació pugui acabar
d’instal·lar-se una vitrina que la protegirà de possibles danys i que permeti que pugui
ser exposada al públic.
Es considera necessari crear una subvenció nominativa al pressupost que es finançarà
amb una baixa parcial d’una altra aplicació pressupostària.
Les regidores afectades consideren urgent la tramitació d’aquestes modificacions per
entendre que no poden demorar-se fins l’exercici següent. La seva justificació consta
en les providències d’inici.
F) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
SI
G) La inexistència a l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
a la partida corresponent (a nivell de vinculació jurídica).
SI
H) Finançament mitjançant transferència de crèdit i baixa de crèdit
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Explicació del modificat:






Es realitza una transferència de crèdit per import de 8.000,00 Euros, de
l’aplicació 21 453 75001 a l’aplicació 21 453 65000.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 8.300,00 Euros, de
l’aplicació 24 433 22799 a l’aplicació 32 334 22609.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 118,43 Euros, de
l’aplicació 32 92062500 a l’aplicació 32 334 22609.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 351,13 Euros, de
l’aplicació 11 912 22601 a l’aplicació 11 920 62503.
Es crea l’aplicació pressupostària 33 231 48933 (concessió de crèdit
extraordinari) que es dotarà amb 3.150,00 Euros procedents d’una baixa
parcial de l’aplicació pressupostària 12 920 20200.
Especificació del modificat:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

8.000,00€

13 925 22799 ALTRES TREBALLS DE COMUNICACIO
13 334 48930 COOPERATIVA DE SUPORT A LA RADIO

-8.000,00€

32 334 22609 ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS
ALTRES TREBALLS D’ACTUACIÓ SECTORIAL I DESENV.
24 433 22799 EMPRES.
32 920 62500 CORTINES CENTRE CÍVIC I CULTURAL NEXE
11 920 62503 MAQUETA SANT BENET
32 920 62500 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES

8.418,43€
-8.300,00€
-118,43€
351,13€
-351,13€

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros
SUBV. NOMINAT. PRES. ASSOC. VEÏNS TORRE DE ST.
33 231 48932 MARTÍ
12 920 20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

3.150,00€
-3.150,00€

Pàgina 30 de 77
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)

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

IMPORT (€)

DENOMINACIO

Sant Fruitós de Bages, maig de 2015.

Xavier Racero Esquius
Regidor d’Economia i Hisenda

ANNEX 3.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 8/2015 - EXPEDIENT 613/2015 (ANNEX)
PLE 13/05/2015

ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

ALTES/BAIXES per transferència
CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES

ORGANIC PROGRAMES

ECONOMIC DENOMINACIO

INICIAL

EXERCICI

ACTUAL

TRANSFERÈNCIA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA 2015

13

925

22799 ALTRES TREBALLS DE COMUNICACIÓ

25.000,00

0,00

25.000,00

8.000,00

13

334

48930 COOPERATIVA DE SUPORT A LA RADIO

8.000,00

0,00

8.000,00

-8.000,00

0,00

32

334

22609 ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS

1.800,00

3.312,40

5.112,40

8.418,43

13.530,83

24

433

22799 ALTRES TREBALLS D'ACTUACIÓ SECTORIAL I DES. EMPRES.

11.500,00

0,00

11.500,00

-8.300,00

3.200,00

32

920

62500 CORTINES CENTRE CÍVIC I CULTURAL NEXE

5.004,56

0,00

5.004,56

-118,43

4.886,13

11

912

62503 MAQUETA DE SANT BENET

4.200,00

1.158,13

5.358,13

351,13

5.709,26

11

912

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES

7.500,00

-1.158,13

6.341,87

-351,13

5.990,74

63.004,56

3.312,40

66.316,96

0,00

54.616,96

TOTAL

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

ALTES/BAIXES
CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES

ORGANIC PROGRAMES

ECONOMIC DENOMINACIO

INICIAL

33

231

48933 SUBV. NOMINAT. AL PRES. ASS VEÏNS TORRE DE ST. MARTÍ

12

920

20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
TOTAL

33.000,00

EXERCICI

ACTUAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA 2015

0,00

0,00

0,00

3.150,00

3.150,00

47.517,60

0,00

47.517,60

-3.150,00

44.367,60

47.517,60

0,00

47.517,60

0,00

47.517,60

ESTAT D'INGRESSOS
ALTES/BAIXES
CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ
ECONOMIC DENOMINACIO

INICIAL

EXERCICI

ACTUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSIGNACIÓ
ALTES/BAIXES

DEFINITIVA 2014

0,00
0,00

Sant Fruitós de Bages, maig de 2015
Xavier Racero Esquius
Regidor d'Hisenda
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
S’aprova per assentiment votat en unitat d’acte l’acord amb la incorporació de
l’esmena.
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
9. Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament
de les obres compreses en el projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl
urbà no urbanitzat de La Serreta ( exp. 417/2015 )
Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de febrer de 2010, va aprovar
amb caràcter definitiu el canvi de sistema d’actuació urbanística a l’àmbit de la UA 16a,
La Serreta, per passar del sistema de compensació bàsica al de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació (BOP núm.43 de 19.2.10).
Segon. El 15 de novembre de 2012 el Ple Municipal va aprovar definitivament l’Estudi
de detall d’alineacions i rasants del sector urbà de La Serreta, i l’Estudi de detall
d’alineacions i rasants del sector unitat d’actuació 16a La Serreta, ambdós redactats
per aquests Serveis Tècnics Municipals. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central en sessió de 18 d’abril de 2013 en va donar l’assabentat.
Tercer. La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig de 2014, va aprovar
definitivament el Projecte d’urbanització de la UA 16a La Serreta (BOP de 27.05.14) i
el projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta (BOP de
29.05.14 i DOGC de 19.06.14).
Quart. La provisió d’alcaldia del 16 de setembre de 2014 va disposar que per part
d’aquests serveis tècnics municipals es sol·licitessin pressupostos per a la redacció del
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de la Unitat d’Actuació UA 16a La
Serreta, així com el projecte o document tècnic per a la repercussió de les
contribucions especials en l’àmbit del sòl urbà no urbanitzat de la Serreta i s’emeti
l’informe proposta d’adjudicació del contracte.
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Cinquè. La Junta de Govern Local de 6.10.2014 va aprovar l’expedient de contractació
menor i la despesa pels treballs per serveis per la redacció del projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació de la Unitat d’Actuació UA 16a La Serreta, i de la
redacció del Document per l’expedient de contribucions especials del Sector de Sòl
Urbà no urbanitzat, i la seva adjudicació a favor de l’empresa Berrysar,S.L.
Sisè. Atès que en data 26.02.2015 va tenir entrada el Document tècnic sobre les
contribucions especials de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta, el qual s’ha
incorporat a l’expedient, i en el que es defineixen els paràmetres tècnics per a
l’aplicació d’aquest instrument fiscal, pel que fa a la definició de l’àmbit d’aplicació, al
fet imposable, als titulars i finques afectats i al càlcul del repartiment de les quotes
entre els subjectes passius. En data 29.04.15, ha tingut entrada al registre el mateix
document en el que s’han incorporat dades necessàries per a l’adopció del present
acord.
Setè. Vista la provisió emesa pel Regidor d’Hisenda, Sr. Xavier Racero i Esquius en la
que s’insta la tramitació de l’expedient per a la imposició de contribucions especials
per al finançament de les obres d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de
La Serreta.
Vuitè. Vist el punt 5 del document tècnic on es recullen el mòdul de repartiment i
quotes a repercutir als propietaris de l’àmbit en els següents termes:
“Per tractar-se d’obres d’urbanització, amb tots els seus elements constitutius com són
esplanacions i afermats, xarxes de sanejament i d’abastament de serveis urbanístics,
enllumenat públic, senyalització i mobiliari, es considera que el mòdul de repartiment
òptim és la unitat de superfície de sòl, per analogia amb l’establiment de la primera
urbanització en constituir-se el sòl urbà.
Per tant, s’ha triat el metre quadrat de parcel·la per distribuir els costos del fet
imposable definit al projecte d’urbanització. I com a superfície de sòl, s’utilitza la
superfície de les fitxes cadastrals de les finques, que ja constitueixen el mòdul a
efectes fiscals. Tanmateix s’ha comprovat sobre cartografia a escala suficient que les
superfícies cadastrals es corresponen a la realitat.
Amb aquestes dades, els coeficients de repartiment són els següents:
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El fet imposable és el definit pel projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta aprovat definitivament, que té el següent pressupost pel
coneixement de l’administració:
1.067.618,57 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals (13%)

138.790,41 €

Benefici industrial (6%)

67.057,11 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

1.270.446,09 €

Adequació instal·lacions comunes existents

165.389,70 €

Extensió nova xarxa elèctrica

14.500,27 €

Tasques a executar pel concessionari de la xarxa d’aigua potable

12.207,07 €

Honoraris de redacció del projecte, expedient de contribucions
especials, direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat
38.379,29 €
i salut
TOTAL PRESSUPOST
PROPIETAT (sense IVA)

PER

AL

CONEIXEMENT

DE

LA

21,00 % IVA sobre 1.462.543,13 €
TOTAL PRESSUPOST
PROPIETAT

PER

1.506.297,90 €
316.322,56 €

AL

CONEIXEMENT

DE

LA

1.822.620,46 €
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Així doncs, la quantitat a distribuir serà el 90% d’aquest import, és a dir:
UN MILIÓ SIS-CENTS QUARANTA MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (1.640.358,41 €).
D’acord amb els coeficients anteriors i aquest import global, es dedueix el quadre
següent per a les quotes a repartir per a cada propietari:

Novè. Atès que de la distribució de costos formulada i detalla en el punt anterior es
considera que:
-

La unitat de superfície de sòl com a únic mòdul de repartiment, distribueix les
quotes de forma equitativa entre totes les finques de l’àmbit ja que aquestes
tenen la mateixa qualificació urbanística (industrial).

-

Pel que fa als percentatges de distribució del cost total de les obres: es xifra el
benefici particular o especial en un 90% i benefici o interès general en un 10%
atès que del punt 4 del document tècnic es desprèn que es tracten d’obres
d’urbanització de primera implantació que no beneficien als integrants d’altres
sectors i els situa en la mateixa tessitura que els sectors veïns, tant de sòl urbà
com de sòl urbanitzable, que estan en la seva totalitat en ple procés
d’urbanització, en estadis inicials (com és el cas d ela UA16a que inicia el seu
procés de reparcel·lació) com els sectors de Carretera de Berga, que tenen
nivells d’urbanització molt avançats i inclús ja culminats.
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Desè. Vist el punt 6 del document tècnic sobre l’import de les obres a executar durant
el primer any, del qual es desprèn que:
“Donat l’abast i l’import de les obres descrites, s’ha estudiat la seva execució per
fases. D’aquest estudi en resulta l’import de les obres a executar durant el primer any,
que pugen la quantitat de 469.449,10 € (sense IVA) als que cal afegir 153.677,63 € en
concepte de pagaments d’instal·lacions comunes d’aigua i electricitat, i 27.548,89 €
d’honoraris tècnics (igualment sense IVA). En total 769.870,94 € als quals afegint l’IVA
resulten 931.543,83 €.
La resta de la inversió prevista es realitzarà en l’anualitat següent.
L’import del 90% d’aquesta quantitat a repercutir en la primera anualitat serà doncs de
838.389,45 €, i es desglossarà en les quotes de la taula següent:

Onzè. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 29 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per
realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en
el béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins de l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Dotzè. D’acord amb l’article 15 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
especials, l’article 34.1 TRLHL preveu que l’exacció de les contribucions especials
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas.
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Tretzè. Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i la documentació tècnica incorporada en el
mateix que serveixen de motivació conforme l’establert en l’article 58 de la Llei
30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu comú.
Catorzè. Vistos els articles 28 a 37 i concordants del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quinzè. Vist el disposat per l’art. de l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, segons el
qual una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’entitat local podrà
exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en funció de l’import del
cost previst per l’any següent.
Setzè. Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 13.05.2009 sobre
modificació de l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a
l’empara del que preveu l’art. 7.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, de les funcions de liquidació i
recaptació de les contribucions especials, segons el qual resten delegades, entre
altres, les notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dissetè. Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els
recursos propis de caràcter tributari.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al
finançament de l’execució de les obres d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no
urbanitzat de La Serreta, el fet imposable de les quals és el definit pel projecte
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta aprovat definitivament
per la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2014.
Segon. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret per al finançament de
les obres d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta, d’acord
amb el següent detall:


Pressupost total del cost de les obres és de 1.822.620,46 euros el qual està
integrat pels conceptes següents:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1.067.618,57 €
138.790,41 €

Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

67.057,11 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

1.270.446,09 €

Adequació instal·lacions comunes existents

165.389,70 €

Extensió nova xarxa elèctrica

14.500,27 €

Tasques a executar pel concessionari de la xarxa d’aigua potable

12.207,07 €

Honoraris de redacció del projecte, expedient de contribucions
especials, direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat
38.379,29 €
i salut
TOTAL PRESSUPOST
PROPIETAT (sense IVA)

PER

AL

CONEIXEMENT

DE

LA

21,00 % IVA sobre 1.462.543,13 €
TOTAL PRESSUPOST
PROPIETAT

PER

1.506.297,90 €
316.322,56 €

AL

CONEIXEMENT

DE

LA

1.822.620,46 €

Tercer. Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris (base imposable) en
1.640.358,41 euros, equivalent al 90% del cost suportat; sent a càrrec de l’Ajuntament
l’import de 182.262,05 euros (10% del cost suportat).
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la
quota corresponent.
Quart. Aprovar les quotes que correspon a cada propietari (subjecte passiu) segons el
següent detall:
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Cinquè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que
no prevegi aquest acord.
Sisè. Exposar l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-ho al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Setè. Disposar que, si no es formulen reclamacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu i es publicarà al BOPB, aquesta aprovació.
Vuitè. Pel cas que quedi definitivament establert l’acord d’imposició i ordenació, es
notificaran individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin
coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant del Ple de l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
Aquest recurs té caràcter preceptiu i només podrà versar sobre els extrems citats.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
Novè. Liquidar, a efectes del pagament avançat, la quota tributària de les contribucions
especials pel finançament de les obres compreses en el Projecte d’urbanització de
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta en els termes del projecte aprovat
definitivament el dia 5 de maig de 2014 per la Junta de Govern Local, referent a una
anualitat, en els següents termes:
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Desè. Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa
de Contribuents en els termes i als efectes d’allò que disposen els articles 36 i 37 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Onzè. Notificar aquest acte als contribuents i comunicar-ho a la Tresoreria i la
Intervenció municipals, així com a l’Organisme de gestió Tributària als efectes de
l’emissió de les liquidacions pels imports corresponents a una anualitat d’execució.
Dotzè. Declarar que, contra els acords novè a onzè:


Es podrà formular recurs de reposició preceptiu, regulat en l’article 14.2 del Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.



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



Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no se li
notifiqués la seva resolució es considerarà desestimat i podrà interposar el recurs
contenciós-administratiu citat davant el mateix òrgan jurisdiccional sense que
existeixi termini de preclusió per a la seva interposició.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 5 ( 5 CIU )
Abstencions : -

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
10. Aprovació de l’adhesió a la Declaració de Barcelona per les ciutats i
pobles habitables, fèrtils i resilients ( exp. 554/2015 )
Primer. Atès que aquest Ajuntament forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat des de la aprovació de la seva incorporació per acord del Ple, en sessió
de data 3 de juliol de 1997.
Segon. Atès que en el marc de la 15a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat es va aprovar per unanimitat la Declaració de Barcelona
per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients.
Tercer. Vist el text de la declaració, obrant a l’expedient i que figura com a Annex A
d’aquest acord.
Quart. El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori,
ACORDA :
Primer.- Adherir-nos a la Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables,
fèrtils i resilients (Annex A) aprovada per la XV Assemblea de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord d’adhesió al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat.
Tercer.- Declarar que:
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L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.

ANNEX A. Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i
resilients.
Enguany, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebra la seva majoria
d’edat. Ens hem fet grans! En els 18 anys transcorreguts des de la fundació, el 1997 a
Manresa, hem passat del centenar de socis inicial als gairebé tres-cents membres de
tots els nivells de l’Administració repartits arreu del territori de Catalunya.
Plegats, hem après els uns dels altres i, fruit de la reflexió conjunta, hem impulsat el
desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. L’itinerari ens va fer
descobrir els escenaris innovadors de les agendes 21 locals, i avui ens ha dut fins als
nous paradigmes de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, ens ha fet avançar en la
incorporació de la participació ciutadana en els afers públics i en crear un llenguatge
comú i una cultura compartida basada en la sostenibilitat social, econòmica i
ambiental. Tot plegat, progressos que ja difícilment admeten passos enrere.
El nous Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 2015 és també un any clau perquè Nacions Unides anunciarà els nous Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)1, continuïtat dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·leni (ODM). La que ja s’anomena “Agenda post 2015” posa un èmfasi especial
en les dimensions ambiental i econòmica i, reconeixent que les persones són el centre
del desenvolupament sostenible, es compromet a impulsar un sistema social inclusiu
que conjumini el progrés econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi
ambient.
Les ciutats i els pobles assumirem els Objectius de Desenvolupament Sostenible igual
com en el seu dia van assumir els objectius de la Cimera de la Terra, que van conduir
a l’aprovació de la Carta d’Aalborg i a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat.
Ciutats i pobles habitables Les ciutats i pobles, l’hàbitat urbà, són un hàbitat humà. I,
per la seva natura i raó de ser, han de ser ciutats i pobles habitables. Ciutats i pobles
habitables són ciutats i pobles saludables, amb aire i aigua nets i aliments sans. Són
confortables, amb benestar acústic i climàtic, i espais acollidors.
Ciutats i pobles habitables són espais diversos, amb verd i biodiversitat, patrimoni i
paisatge. Són viles estimulants, amb habitatge i mitjans de vida i de coneixement; són
ciutats i pobles acollidors i inclusius, amb mecanismes de resolució de conflictes,
cohesionats, equitatius i solidaris.
Ciutats i pobles fèrtils
Més enllà de la producció primària, que cal no obviar, les ciutats i els pobles són viver
de riquesa, de talent, de coneixement i de creativitat. Fertilitat en la producció de béns,
en la generació d’idees i de coneixement, de cultura, de bellesa, de benestar, de salut,
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de joia de viure, en la producció de relat i de visió, i en la creació del seu futur, amb
horitzons ambiciosos. Fèrtils en la producció de vincles, en la cooperació en xarxa amb
altres pobles, ciutats i ciutadanies, i en connexió contínua amb el món.
Ciutats i pobles resilients i perdurables
Treballem perquè les nostres ciutats i pobles siguin resilients i perdurables. Per això
utilitzem els recursos amb eficiència. Actuem per evitar i mitigar els impactes, amb una
actitud de prevenció. I ens movem per rebaixar la dependència i tendir a
l’autosuficiència, per millorar la capacitat de suportar, sobreviure i ressorgir d’un embat,
d’una crisi o impacte.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
Acordem,
Assumir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en les
nostres agendes per la sostenibilitat.
Recercar l’excel·lència en matèria de qualitat ambiental, en el benentès que malgrat
que hem evolucionat molt en els anys darrers, encara hi ha grans i diversos assumptes
pendents, com ara el repte de garantir un aire net i una ciutat vital no sorollosa.
Passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori. Economia
verda, circular o de descarbonatació és assumir que el preu de les coses internalitzi
els seus costos socials i ambientals, en el l’horitzó estratègic d’eradicació de la
pobresa.
Itinerar de la consciència ambiental al compromís i la coresponsabilitat de la
ciutadania. Cal generar la informació i els recursos adequats perquè tothom es pugui
implicar efectivament en l’acció i la construcció de les ciutats que volem.
Transformar la resposta puntual en resiliència. Les ciutats i els pobles hem de millorar
la capacitat de reacció de la comunitat i del territori, mitjançant la resposta creativa,
preventiva i proactiva als canvis i a les situacions externes de crisis i transformació.
I ens comprometem a fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació
generals i locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials
(#DeclaracióBarcelona #sostenibilitat).
15a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
A Barcelona, 11 de març del 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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11. Desistiment de sol·licitud presentada per BAGAMO SA. ( exp. 1501/2014 )
Primer. Atès que en data 4 de març de 2015, es va comunicar a BAGAMO SA
requeriment d’esmena de deficiències, en els termes següents:
“(...) 1. Quant a la documentació escrita:
- Apartat 1.1.. S’ha complementat part dels antecedents per motivar la proposta.
Entre d’altres, i amb el ben entès que puguin existir, no consten les necessitats
funcionals específiques de l’activitat actual en relació al volum requerit.
- Apartat 1.1.3. S’estableix que l’àmbit de la modificació són les finques registrals
resultants del projecte de compensació però no s’adjunta a la documentació
gràfica o escrita d’aquest document de gestió aprovat. En aquest sentit, només
consta la sol·licitud dels certificats registrals.
- Apartat, 1.1.4. i 1.1.5. La consideració del règim del sòl continua sent incorrecta
i la superfície de les finques objectes de modificació han de quedar
expressament determinades que són respecte el projecte de compensació
aprovat i que la modificació comportarà la necessària modificació. En aquest
sentit, aquesta modificació comporta un increment d’aprofitament i obligacions
rellevants a la finca 11 i que caldria indicar.
- Apartat 1.2.1. S’ha incorporat la comparativa del paràmetre de la volumetria
màxima admesa al polígon Santa Anna i Santa Anna II. Caldria establir més
enllà d’una legalització, i si s’escau, el destí industrial específic d’una activitat
d’aquesta volumetria.
- Apartat 1.3 S’han corregit els quadres de transferències de volum, però no
reflecteixen les superfícies inscrites de les finques. Caldria un quadre final
resum de totes les dades de planejament i gestió.
- Apartat 1.5.1. S’indica que l’ajuntament ha iniciat el procediment de canvi del
sistema d’actuació, de reparcel·lació per cooperació. El sòl està en fase de
transformació urbanística i s’haurà d’esmentar que les noves determinacions
comporten canvis d’aprofitaments.
- Apartat 1.7. Es continua sense indicar que la transferència de volum altera el
repartiment de beneficis i càrregues de les finques.
- En el conjunt de la memòria no es raona, de forma justificada, la necessitat o
conveniència dels interessos públics i privats que concorren. En aquest cas,
preeminentment privats, cal detallar les raons objectives que se’n deriven, si
s’escau, del possible procediment productiu associat a la nova volumetria.

2. Quant a la documentació gràfica:
- Plànol núm. 2. El planejament vigent s’ha corregit incorporant la modificació del
PGO per canviar la qualificació de sòl als polígons industrials de Santa Anna i
la Serreta.
- Plànols núm. 3 i 4. Es posa de manifest la existència de
construccions a les finques. Es dimensionen a tres plànols numerats com a 4
(ocupació, alçada i volum), els quals caldria subdividir (4.1 / 4.2 / 4.3). El darrer
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d’ells podria completar-se amb dades informatives que facilitessin la
comprensió i justificació de conservar la nau per requeriments funcionals.
Plànol 5. La proposta de nova ordenació s’ha formulat sobre bases
cartogràfiques oficials en dos plànols normatius. La documentació informativa
ara es distingeix de la d’ordenació però hi ha la sèrie de dos plànols 5 caldria
subdividir-la (5.1 i 5.2).
Es podrien incorporar annexes, si s’escau, respecte les característiques
funcionals que justifiquin l’alçada de l’activitat.

El nou document continua tenint deficiències respecte el requeriment notificat.
La principal finalitat de la proposta continua girant al voltant de legalitzar una nau
industrial sense un ús o activitat específica que requereixi de particularitats o
singularitats constructives.
L’increment de volum proposat de 3910,13 m3, significativament superior al previst a la
llicència atorgada, de 353, 70 m3, continua sense estar suficientment motivat per
raons d’interès públic i privat.
Per tot això, es considera que:

1. El document ha incorporat part de les esmenes requerides però continua tenint
deficiències.

2. Els antecedents escrits i gràfics i/o annexes han d’incorporar de forma clara i

3.

4.

5.
6.

inequívoca el planejament i la gestió urbanística vigent a les dues finques. Cal
incorporar un únic quadre resum refós de la totalitat dels paràmetres urbanístics
d’identificació i d’aplicació a les dues finques: planejament vigent / gestió
urbanística vigent / proposta modificació respecte les superfícies, volumetries,
ocupació, entre d’altres.
Es continua sense raonar i justificar suficientment la necessitat de l’increment
de volum de la iniciativa privada i l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats que concorren tal i com s’ha exposat al cós de
l’informe i es preveu a l’art.118 de RPLU i l’art. 97 TRLU.
La modificació proposada comporta increment d’aprofitament urbanístic a la
finca 11 respecte altres del sectors de sòl urbanitzable en fase d’execució i la
documentació ha d’incloure les especificacions previstes a l’apartat 1.a de
l’article 99 del TRLU. S’ha de complementar la sol·licitud efectuada al registre
de la propietat i el document ha de determinar que l’aprovació de la proposta
comportarà modificar el projecte de compensació aprovat i inscrit en el registre
de la propietat.
Cal preveure un document resum i de síntesi que faciliti la comprensió de la
proposta i dels principals elements d’interès que concorren.
La iniciativa privada no té dret a al tràmit per l’aprovació de la proposta de
formulació de la modificació. Tanmateix i tal i com preveu l’art. 101 del TRLU
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formularla”(...).
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Segon. L’esmentat requeriment li fou notificat en data 10 de març de 2015, advertint-lo
que en cas de desatendre el requeriment en el termini de dues dies hàbils es dictarà
resolució per la qual se li declararà desistit de la seva sol·licitud.
S’ACORDA :
Primer. Declarar desistida la sol·licitud de Modificació puntual del planejament del Pla
parcial Santa Anna per alterar la volumetria màxima de dues finques, per no atendre el
requeriment d’esmena de deficiències.
Segon. Comunicar el present acord a l’interessat.
Tercer. Declarar que:
Aquest acord forma part d’un procediment d’aprovació d’una disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant de 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 ajustat a dret.

-

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

12. Aprovació provisional 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. ( exp. 1265/2014 )
Primer. Atès que l’Ajuntament en sessió de data 11 de març de 2015, va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la
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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”
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al
diari Regió-7 de data 24 de març de 2015, al BOP de data 25 de març de 2015, tauler
d’anuncis i web municipals, a fi que els particulars, associacions i corporacions
formulessin suggeriments, alternatives o al·legacions que considerin oportunes així
com sol.licitud d’informes als organisme afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Tercer. Durant el tràmit d’informació pública s’han produït les al·legacions següents:
-

REG 2038, de 24.4.14. Maria Tosa Altimiras
REG 2054, de 27.04.15. Sol Bages, SA.

Quart. Atès que el document d’aprovació provisional incorpora la prescripció derivada
de l’acord d’aprovació inicial.
Cinquè. Vist l’informe del Secretari 17/2015 i de la Interventora municipals de 28 d’abril
de 2015 i de l’arquitecte municipal de data 4 de maig de 2015.
Sisè. El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori,
ACORDA:
Primer. Desestimar totes les al·legacions formulades durant la informació pública, en
base a l’informe 17/2015 del Secretari i Interventora municipals, que s’uneix com a
annex a aquest acte i motivació seva.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Sant Fruitós de Bages, als àmbits de la plaça de l’Onze de Setembre i de l’Avinguda
de Jaume I.
Tercer. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
Quart. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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ANNEX: INFORME DEL SECRETARI 17/2015 I DE LA INTERVENTORA
MUNICIPALS
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
13. Admissió a tràmit i suspensió del pronunciament sobre l’aprovació inicial
de la Modificació puntual del polígon de la UA-14, carretera d’Artés ( exp.
547/2015 )
Primer. Atès que en data 10 d’abril de 2015, Eloi Tarrés Costa en representació de la
mercantil PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SL, sol·licita a l’Ajuntament que assumeixi
expressament la iniciativa de la formulació i l’aprovació de la proposta de modificació
puntual del polígon de la UA14, carretera d’Artés.
Segon. Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 10 de setembre de 2014, va
aprovar com a resolució el conveni urbanístic amb les entitats mercantils Peinaje del
Rio Llobregat SA, Euromadem Spain SL i Cantara Business SL, relatiu a l’àmbit de la
UA-14 delimitat pel Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages,
esdevenint definitiu en data 30 d’octubre de 2014 (BOP 15.12.14), l’objectiu del qual és
programar l’execució de la gestió urbanística integrada, establir el desenvolupament
segons annex, concertar la cessió d’unes basses restaurades al marge del riu
Llobregat i establir el compromís d’implantació de noves empreses a l’àmbit.
Tercer. Vist l’informe de l’arquitecte, secretari i interventora municipals de data 4 de
maig de 2015.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
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general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
Es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de
Promoció del Territori, l’adopció dels següents,
S’ACORDA :
Primer. Admetre a tràmit la Modificació puntual del polígon de la UA 14 Ctra. d’Artés.
Segon. Suspendre el pronunciament sobre l’aprovació inicial d’aquesta modificació
fins que l’empresa que ha formulat la iniciativa, presenti a l’Ajuntament una versió
modificada d’aquest instrument que incorpori les prescripcions següents:
U. Quan a la memòria i els plànols:
a. La memòria i annexes han d’incorporar la identitat dels propietaris o titulars
d’altres drets de les finques durant els darrers cinc anys i els títols en virtut
dels quals han adquirit els terrenys segons certificacions emeses pel registre
de la propietat i, si s’escau, pel Registre mercantil, tal i com preveu l’art.99.1a
del TRLU.
b. L’agenda o programa d’actuació ha de preveure les possibilitats d’establiment
d’un termini d’implantacions que estigui justificat, adaptat i proporcionat a
l’actuació prevista, tal com preveu l’article 99.1b del TRLUC.
c. L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació ha de ser en termes
comparatius de l’estat actual i la resultant d ela nova proposta, tal i com preveu
l’article 99.1c del TRLUC.
d. La memòria i els plànols han de fer referència a l’ús de cartografia oficial a
escala 1:1.000.
e. La memòria ha de justificar que les situacions transitòries i cadascun dels
quatre perímetres reguladors estan coordinats respecte la mobilitat i la xarxa de
subministraments de serveis i que poden ser funcionals i, alhora, autònoms
entre ells.
f. En el conjunt del document preveure, des de la Disposició transitòria i , si
s’escau, fins el desenvolupament del darrer perímetre, l’estimació dels costos
necessaris per la mobilitat i les connexions de serveis urbanístics.
DOS. Quan a la normativa:
a. Al nou article 98bis, considerar:
1. En el punt 3, establir l’ordre de desenvolupament i d’execució per cadascun
dels quatre perímetres reguladors de forma coherent, funcional i autònoma.
2. En el punt 5 incorporar, a més a més de l’execució de les connexions
necessàries de sanejament i subministraments energètics, d’aigua i de
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comunicacions, l’execució de la pavimentació i de l’enllumenat exterior. I en
relació als plànol d’informació i d’ordenació, indicar l’ordre d’execució
segons el desenvolupament de la mobilitat interna i el traçat de les
connexions dels serveis urbanístics.

3. En el punt 9, fer referència, exclusivament, als usos admesos i previstos al
pla general vigent per les zones industrials i establir que la màxima
categoria admesa serà la 4ª, especificant que la 5ª categoria està prohibida.
Si s’escau, reconsiderar les limitacions de distàncies mínimes de l’ús de bar
i restaurant a d’altres activitats, establint localitzacions, preferentment,
respecte el front de la carretera B-451.
b. En relació a l’addició de la Disposició transitòria, introduir que l’autorització de
les tres activitats serà amb la garantia d’autonomia de cadascuna d’elles,
respecte la mobilitat interna i els subministraments de serveis urbans.
Tercer. Declarar que en tot cas no es produirà l’aprovació provisional de la
modificació, si prèviament, no s’ha completat l’execució conforme al planejament
vigent i que les finques incloses a Unitat d’Actuació 14 hagin adquirir la condició
urbanística de solar.
Quart. Notificar aquest acte als propietaris afectats per l’àmbit de la modificació.
Cinquè. 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 : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )
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14. Adhesió a l’addenda, signada el passat 30 de març de 2015, al conveni
signat entre el Consorci Local Localret (en endavant Localret) i Telefónica
de España S.A.U. (en endavant Telefònica) en data 10 de juny de 2010 (
exp. 605/2015 )
Localret i Telefònica van subscriure en data 18 d’abril de 2001 conveni marc i de
col·laboració per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions a Catalunya.
En data 10 de juny de 2010 es va signar un altre conveni de col·laboració que establia
un nou marc de relació entre Localret, Telefònica i els Ajuntaments per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya que revisava alguns
aspectes de gestió, tècnics i econòmics.
El Consorci Localret en data 21 d’abril de 2015 (registre d’entrada EACAT S/0004712015) ha tramès a aquest Ajuntament, com a membre d’aquest Consorci, comunicació
d’aprovació en data 4 de març de 2015 i posterior signatura en data 30 de març de
2015 d’addenda al Conveni de col·laboració signat entre Localret i Telefonica
en
data 10 de juny de 2010, sol·licitant-se l’adhesió de l’Ajuntament a l’esmentada
addenda, com a ens consorciat i adherit al conveni de col·laboració esmentat.
La motivació de signatura d’aquesta addenda rau en el fet que l’entorn econòmic dels
últims anys ha dificultat l’inici de les obres d’un nombre elevat de projectes lliurats
d’infraestructures de telecomunicacions vinculats al Conveni marc originari de data 18
d’abril de 2001.
Atès que d’acord a aquests convenis (pactes vuitè i quart, respectivament) el termini
màxim per a l’inici de les obres era de 18 mesos des de la data de lliurament dels
projectes i que, en cas que les obres no s’iniciessin en aquest termini, els Ajuntaments
i Localret podrien haver d’abonar les despeses derivades de la seva redacció, amb la
voluntat de defensar els interessos del conjunt dels municipis s’ha considerat
convenient establir un règim transitori per aquests projectes, sotmetent-los al marc
convencional actualment vigent, és a dir, el Conveni de col·laboració de data 10 de
juny de 2010.
Així mateix, l’esmentada addenda modifica alguns aspectes de gestió, tècnics i
econòmics del Conveni de data 10 de juny de 2010.
S’ACORDA :
Primer. Aprovar l’adhesió a l’addenda al Conveni de col·laboració signat entre Localret
i Telefonica en data 10 de juny de 2010, en els termes següents:
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
Tercer.- Declarar que:

-

-

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

15. Avanç de la Modificació puntual del PGOU àmbit del Portal Nord (zona
industrial EEPSA) 642/2015
Vista la documentació anomenada “Avanç de la modificació puntual del PGOU àmbit
del Portal Nord, promoguda per l’Ajuntament i redactada per l’arquitecte Josep
Jordana i Gisbert.
Atès que l’objecte de l’Avanç de la modificació puntual pel canvi de classificació de sòl
no urbanitzable a sòl urbanitzable consta degudament documentat a la Memòria que
conforma la documentació tècnica presentada.
Atès l’article 7.1.c de la Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i
programes, determina que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions
de planejament urbanístic general que alterin la classificació del sòl no urbanitzable, o
que n’alterin la qualificació, en aquest darrer cas si les noves qualificacions comporten
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l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte l’ordenació que es
modifica.
Atès l’article 86.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, disposa que l’avaluació ambiental del planejament
urbanístic que hi estigui sotmès, s’integra en el procediment d’elaboració dels plans
urbanístics. Aquesta integració es regeix per l’article 115 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, d’acord amb la
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 86bis, 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, 70, 107 i 115
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, i d’acord amb la disposició transitòria divuitena del decret
legislatiu esmentat.
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.
Atès l’informe de l’arquitecte i del secretari i interventora municipals.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
ACORDA:
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 10 d’octubre de 2012, d’atorgament
de l’aprovació de l’Avanç de Modificació puntual del Pla General en l’àmbit de Torroella
de Baix,
perquè haver-se desestimat les necessitats d’ampliació de l’activitat
industrial.
Segon. Atorgar l’aprovació a l’Avanç de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit del
Portal Nord (zona industrial EEPSA), promoguda de l’Ajuntament, i sotmetre’l al tràmit
d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’anunci al
BOP i en un dels diaris de premsa de més divulgació a l’àmbit municipal, tal tauler
d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web municipal, a fi que els particulars,
associacions i corporacions puguin formular els suggeriments, alternatives o
al·legacions que tinguin per convenient, en compliment del què disposa l’article 106 del
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Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol (RLUC).
Tercer. El document que s’aprovarà inicialment incorporarà amb forma de
determinacions, les correccions proposades a l’informe de l’arquitecte municipal:
-

-

-

-

-

Introduir a la memòria (Apartat 5. Antecedents, pàgina 9) que el darrer avanç
elaborat l’any 2012 per l’arquitecte Joan Mas, va ser aprovat per acord de ple
de sessió de 10 octubre 2012 i publicat al BOP de 5 de novembre de 2012.
Valorar noves condicions d’ordenació respecte la separació de les edificacions
a la zona 6c limítrof (EEPSA) per establir la relació funcional entre un àmbit i
l’altra.
Programar un desenvolupament més detallat del projecte. Establint almenys i
de forma immediata a l’executivitat l’elaboració de les figures de planejament i
de gestió urbanística necessàries per l’obtenció dels sòl públic i, de forma
justificada, flexibilitzar les fases d’urbanització i d’edificació.
Introduir a la memòria i a la documentació gràfica que el gir a l’esquerra a
Torroella de Baix de la B-451 està en fase d’execució i dificulta l’itinerari de
connexió de vianants i bicicletes amb el nucli de Torruella. Es proposa resoldreho des de la N-141c.
Elaborar un plànol complert d’estructura dels espais lliures i de l’espai públic
resultant de la proposta que articuli la xarxa de camins, els senders, els
elements patrimonials i naturals existents, almenys des del pont nou de
Navarcles (fàbrica vermella), l’entorn de l’àrea esportiva de Torruella de baix i
fins el riu Llobregat.

Quart. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segons el
model de sol·licituds del STUCC, així com sol·licitar el document de referència sobre
l’avaluació ambiental, segons disposa l’article 70 i 115 del RLUC.
Cinquè. Notificar el present acord al contractista redactor.
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
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Resultat de la votació: A favor : 8 ( 4 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 5 ( 5 CIU )

16. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Sant Fruitós de Bages per a la seva adaptació a la Llei 16/2009, de 22 de
juliol, de centres de culte ( exp. 1169/2014 )
Primer. El Ple municipal, a la seva sessió de 30 de juliol de 2014, ha pres l’acord que
presenta la part dispositiva següent:
“PRIMER. Iniciar el procediment de modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Sant Fruitós de Bages per a la seva adaptació a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de
centre de culte.
SEGON. Suspendre en tot el terme municipal totes les tramitacions i llicències que es
refereixen a implantació de nous centres de culte relacionades a l’article 73.1 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, incloses les llicències i comunicacions ambientals subjectes a la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, durant el termini
màxim d’un any, o termini inferior, si abans s’aprova inicialment la modificació que
s’incoa en aquest acord.
TERCER. Publicar l’inici del procediment i la suspensió al Butlletí Oficial de la
Província, al diari Regió 7, a la pàgina electrònica municipal i al tauler d’edictes,
mentre presenti efectes, quant a aquests dos últims mitjans.
QUART. Crear la Consell Ciutadà Consultiu sobre Centres de Culte, amb condició de
consell assessor urbanístic, i amb subjecció a les regles següents:
Primera. El Consell Ciutadà Consultiu sobre Centres de Culte és l’òrgan assessor i de
participació ciutadana que crea l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal que
emeti informes no vinculants durant el procés de participació ciutadana, en relació a
les qüestions següents:
U. Instruments que se sotmetran a l’aprovació inicial i provisional municipals i textos
refosos que hagin d’elevar-se a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
Dos. Al·legacions i informes sectorials emesos durant la tramitació.
Tres. Expedient de contractació de l’equip redactor de la modificació.
Quatre. Canalització d’iniciatives ciutadanes que es relacionin amb la modificació.
Segona. El consell presentarà la composició següent:
- President: l’alcalde o regidor en qui delegui.
- Vocals:
o Un regidor designat en forma de titular i suplent per cada grup
municipal.
o L’arquitecte municipal instructor en matèria de planejament.
o L’enginyer municipal.
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o
o
o

-

El secretari municipal.
L’interventora municipal.
Un representant de les formacions polítiques que van concórrer a les
darreres eleccions municipals a Sant Fruitós de Bages i no van obtenir
representació al consistori.
o Fins a deu veïns de Sant Fruitós de Bages, designats a proposta de la
junta de portaveus.
o Un representant de cada entitat de carácter religiós domiciliada o
vinculada a Sant Fruitós de Bages, a proposta d’aquestes entitats i
designats per la Junta de Portaveus.
o Un membre tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya.
o Un representant de cadascuna de les AAVV de Sant Fruitós de Bages,
un representant d’APAES i un de l’Associació de Comerciants de Sant
Fruitós de Bages.
o Un representant de l’equip redactor una vegada s’anomeni.
Secretari: la lletrada municipal.

CINQUÈ. Invitar a la Direcció General d’Afers Religiosos que designi un membre per
tal que formi part del Consell creada a l’apartat anterior, i demanar-li que presti
l’assessorament tècnic necessaris durant la tramitació d’aquest procediment.
SISÈ. Demanar a l’alcalde que abans del dia 1 d’octubre de 2014 elevi al Consell
Ciutadà Consultiu sobre Centres de Culte una proposta d’expedient de contractació
dels treballs de redacció de la modificació, perquè que sigui sotmesa a informe no
vinculant abans de la seva aprovació.
Segon. L’esmentat acord fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci al diari
Regió-7 de data 4 d’agost de 2014, BOP de data 7 d’agost de 2014, tauler d’anuncis i
web municipal.
Tercer. Atès que el dia 4 de novembre de 2014 es va constituir el Consell Ciutadà
Consultiu sobre Centres de Culte i que com queda acreditat a l’expedient s’ha dut a
terme la participació ciutadana al seu sí i ha proporcionat un seguit de conclusions que
han sigut incorporades a la proposta de modificació.
Quart. Vist el document anomenat “Modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Sant Fruitós de Bages per a la seva adaptació a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de
centres de culte”., redactat per Anna Reguant Ridó.
Cinquè. Atès l’informe de l’arquitecte i del secretari municipals.
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del sòl, atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
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general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística.
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística.
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del
Territori,
ACORDA :
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
de Sant Fruitós de Bages per a la seva adaptació a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de
centres de culte, en els termes del document formulat per Anna Reguant, amb les
esmenes següents, les quals es refondran en l’instrument que se sotmetrà a aprovació
provisional:
Primera. S’establirà una prohibició de l’ús religiós en totes aquelles
qualificacions que específicament no l’admeten i fora del nucli principal de Sant
Fruitós de Bages. Arran d’aquesta prohibició, per aplicació de l’article 68.3 de
les normes urbanístiques vigents no serà possible establir un centre de culte si
la qualificació no admet expressament aquest ús.
Segona. Per seguretat jurídica l’admissió de l’ús religiós en sòl industrial a la
clau 6b es referenciarà al plànol d’ordenació corresponent de forma que quedi
definida unívocament quines parcel·les admeten aquest ús.
Tercera. Es motivaran detalladament que les causes de prohibir l’ús religiós al
nucli històric, a banda de l’ús preexistent, són les dificultats de mobilitat que
presenta aquest àmbit.
Quarta. S’aclarirà que la prohibició de l’ús a la carretera de Vic no és l’exclusió
de l’ús a les zones, sinó una norma d’ordenança d’edificació que prohibeix que
l’accés de l’equipament religiós es realitzi a través de la carretera de Vic.
Cinquena. La redacció proposada de l’article 69.2, se suprimeix l’incís final de
“en els altres àmbits residencials al serveis del propi sector”.
Sisena. Quant a l’admissió de l’ús religiós en sòl urbà industrial plantejada als
informes de l’arquitecte i secretari municipals, aquesta discrepància es motiva
en raó de la continuïtat d’aquests sòls amb els residencials del nucli principal
amb la baixa intensitat d’afectació ambiental de les activitats ubicades i amb
l’escassa distància que presenta respecte a la major part d’habitatges del
mateix nucli principal.
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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 a 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
del model de sol·licituds dels STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.
CINQUÈ. Suspendre totes les tramitacions i llicències prevists 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 7 d’agost de 2016.
SISÈ. Notificar el present acord al contractista redactor del projecte.
SETÈ. . Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret.
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA
17. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per al servei de
transport escolar no obligatori, curs 2014/2015. ( exp. 1465/2014 )
Primer. Per acord del Ple municipal de 14 de gener de 2015 es va aprovar la minuta
del conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori
dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages, que es desplacen als
centres educatius IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del
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Puig, curs 2014-2015.
Aquest conveni es va formalitzar en data 20 de febrer de 2015.
Segon. En data 14 d’abril de 2015 el Consell Comarcal del Bages comunica a aquest
ajuntament la resolució de la presidenta del Consell Comarcal de Bages per la qual
s’aprova la modificació amb efectes del 07.04.2015 del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consell Comarcal del Bages, en la prestació
del servei escolar de transport no obligatori al centre d’ensenyament l’Escola
Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert d’Aurillac, curs 2014-2015 en
el sentit de disminuir l’aportació econòmica de l’ajuntament en la quantitat de
27.341,89 €.
A la resolució notificada es fa esment a les variacions que suposa la modificació de la
clàusula tercera del conveni relativa a les aportacions de cadascun dels ens, en cada
línia de transport; en el sentit de reduir el cost de la línia L-0524 (fins el 23.3.2015) i
incrementar l’itinerari de la IGA-01-NO (increment d’itinerari de la IGA-01-NO
(Rosaleda, Brucardes, Torruella, INS Gerbert d’Aurillac, a partir del 7.4.2015)
Per tot l’exposat, previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania,
S’ACORDA :
Primer. Aprovar la modificació amb efectes del 07 d’abril de 2015 del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Consell Comarcal del
Bages, en la prestació del servei escolar de transport no obligatori al centre
d’ensenyament l’Escola Monsenyor Gibert, Escola Pla del Puig i Institut Gerbert
d’Aurillac, curs 2014-2015 en el sentit de disminuir l’aportació econòmica de
l’ajuntament en la quantitat de 27.341,89 €.
Segon. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages amb devolució del
conveni degudament signat.
Tercer. Comunicar a les àrees d’intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i
efectes.
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.
- Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a
l’article 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages que
es desplacen a l’Institut Gerbert d’Aurillach, a l’escola Monsenyor Gibert i a
l’escola Pla del Puig, curs 2014-2015 modificat amb efectes des del 7 d’abril de
2015.

Pàgina 70 de 77
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pàgina 71 de 77
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pàgina 72 de 77
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Pàgina 73 de 77
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)

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

18. Prendre coneixement de la composició dels nous Consells Escolars dels
centres educatius del municipi. Composició del Consell Escolar Municipal
i les seves normes de funcionament. ( exp. 1603/2014 )
Primer. La Junta de Govern Local en sessió de 3.11.2014 va assabentar de la la
resolució ENS/2160/2014 de 16 de setembre (DOGC núm. 6716, de 29 de setembre
de 2014) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es convoca
el procés electoral per la renovació parcial dels consells escolars dels centres públics i
privats sostinguts amb fons públics, que es durà a terme entre el 3 de novembre de
2014 (inici del procés electoral) al 23 de desembre de 2014 (constitució dels consells
escolars i presa de possessió dels seus membres).
Segon. La Direcció dels centres públics i concertats del municipi han tramès a aquest
ajuntament els certificats de l’acta de composició del consell escolar del centre,
resultants de les eleccions celebrades.
Tercer. Atès el Reglament del Consell escolar municipal vigent, aprovat per aquest
ajuntament (BOPB 276 de 17.11.2004, BOPB 311 de 28.12.2004 i BOPB 284 de
27.11.2007) sobre la composició dels consells escolars segons els vocals escollits pels
determinats sectors.
Quart. Vist l’informe de vicesecretari respecte de les normes d’organització i
funcionament del Consell escolar municipal, obrant a l’expedient.
Per tot l’exposat, el Ple municipal
ACORDA:
Primer. Prendre coneixement de la nova constitució dels consells escolars dels
centres educatius públics i concertats existents al municipi, segons consta a
l’expedient.
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Segon. Prendre coneixement que el Consell escolar municipal queda compost pels
vocals, escollits pels sectors a resultes del procés electoral dut a terme (article 5 del
Reglament del Consell escolar municipal. BOPB núm. 276 de 17.11.2004 i 248 de
27.11.2007) dels següents centres:
Escola Monsenyor Gibert.
Director: Joan Piella Prats
Representant professorat: Teresa Peig Rebordosa
Representant AMPA: Anna Sala Suades
Escola Pla del Puig.
Directora: Isabel Morales Garcia
Representant professorat: Montserrat Peláez Porras
Representant AMPA: Vanessa Sánchez Moreno
Escola Paidos
Directora: Carme Planas Pardo
Representant professorat: Àngels Mas Miró
Representant PAS: Carme Gassó Ollé
Representant AMPA: Montserrat Macarulla Rodríguez
Representant alumnes: Marc Montoursi
Institut Gerbert d’Aurillac
Director: Eduard Casserras Gasol
Representant professorat: Mª Rosa Boix Miró
Representant PAS: Anna Mª Santamaria Trasserra
Representant AMPA: Gabriel Benet Ramon
Representant alumnes: Judith Canudas Torres
Llar d’Infants Les Oliveres
Directora: Mª Carme Cura To
Representant professorat: Gemma Blanco Garcia
Representant AMPA: Ferran Vilella Arroyo
Tercer. Restar assabentats de l’informe emès pel vicesecretari respecte a la no
necessària elaboració d’un Reglament de Règim Intern, en desenvolupament del
Reglament del Consell Escolar vigent a les normes d’organització i funcionament del
Consell escolar municipal.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

PRECS I PREGUNTES
No consten

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
SOBREVINGUT 1. Rebuig a l’acord de la Comissió de Delimitació Territorial de
29 d’abril de 2015 relatiu a la delimitació entre els termes municipals de Manresa
i Sant Fruitós de Bages
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. Atès l’acord de la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de
Catalunya de 29 d’abril de 2015, en la qual es fixa la delimitació entre les termes
municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en disconformitat amb allò que es va
manifestar a l’acord de Ple de 12 de febrer de 2014, complementat amb la
documentació lliurada per l’alcalde en l’escrit de 2 de juny de 2014,
S’ACORDA :
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PRIMER. La total disconformitat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el
criteri de la Comissió de Delimitació Territorial quant a la línia de terme que discorre
entre les Fites 1 i 2.
SEGON. Anunciar que si es trasllada aquest criteri a la Resolució que determini la
delimitació, es procedirà a exercir el corresponent recurs contenciós administratiu.
TERCER. Notificar aquest acta la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya.
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 22:23 hores del dia 13 DE MAIG DE 2015
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau
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