AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 11/2015 ( 1213.03.011 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
9 DE JULIOL DE 2015

PRESIDEIX :
Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP )
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP )
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC )
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )

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

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat
SR. SECRETARI:
Santiago González Castellanos, vicesecretari
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ASSUMPTES
1. Reconeixement
dels
regidors/res, d'acord amb el
que s'estableix a l'article 12
del Reglament d'honors i
distincions de Sant Fruitós de
Bages
2. Aprovació de l’acta de les
següents sessions del Ple :
13
de
juny
(sessió
constitutiva) i 22 de juny de
2015 (sessió del cartipàs)
CONTROL
DE
L’ACCIÓ
DE
GOVERN.
3. Donar compte dels Decrets
dictats per l’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària.
4. Donar compte de l’informe
d’avaluació de les obligacions
trimestrals (primer trimestre
2015) de subministrament
d’informació de les entitats
locals
5. Donar compte de l’informe de
tresoreria previst a la Llei
15/2010, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de
desembre,
per
la
qual
s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les
operacions
comercials
i
l’informe d’intervenció previst
en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació
del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Quart trimestre/2014.

LOCALITZACÓ
TEMPORAL

EXPEDIENT

PÀGINA

940/2015

4

782/2015
884/2015

5

00:09:49

2/2015

6

00:10:17

647/2015

19

650/2015

20

00:00:20

00:27:28

00:28:52
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6. Donar compte de l’informe de
tresoreria previst a la Llei
15/2010, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de
desembre,
per
la
qual
s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les
operacions
comercials
i
l’informe d’intervenció previst
en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació
del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Primer trimestre/2015
7. Informació de les regidories
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8. Ordenança municipal sobre
simplificació administrativa en
matèria
d’intervenció
urbanística
i
d’activitats:
modificació de la composició
de la comissió d’estudi i
presentació de document de
treball
9. Aprovació
inicial
de
modificació d’Estatuts de la
Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament
PRECS I PREGUNTES

703/2015

-

27

00:30:23

33

00:32:57

156/2015

33

598/2015

53

No consten

63

00:39:36

00:43:19

-
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1. Reconeixement dels regidors/res, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12
del Reglament d'honors i distincions de Sant Fruitós de Bages ( exp.
940/2015 )
Sant Fruitós de Bages, 9 de juliol de 2015
Benvolguts regidors i regidores;
Manoli Martin,Dolça Gonzalez, Isidre Malagarriga, Xavier Sagués, Agustí Masana i
Judit Velasco.
(No ha estat posible localitzar a Marta Flotats i Pere Canyes ha refusat la invitació).
Avui aquest Ple municipal, en nom de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i en
representació de tots els veïns i veïnes del nostre poble, us fa un reconeixement a la
vostra tasca com a regidors i regidores d’aquest municipi.
Heu destinat una part de la vostra vida a servir als ciutadans i ciutadanes de Sant
Fruitós de Bages, i això és just que sigui reconegut i mereixedor d’una distinció.
La vostra tasca ha deixat empremta segura en molts indrets del nostre poble i moltes
accions dutes a terme hauran estat possibles per la vostra dedicació i la vostra
empenta a l’hora de prendre decisions, tant des de les regidories que hagueu pogut
ocupar, com des de la vostra acció dins dels grups municipals.
No ens cap cap dubte que haureu viscut moments molt dolços i que haureu gaudit
d’estones magnífiques veient els resultats d’una actuació o podent estar a prop dels
veïns del poble, però segur que també haureu passat moments d’angoixa i de tristesa
per allò que no s’ha pogut assolir o per aquell veí a qui les coses no li han anat bé.
Però estem convençuts, i de ben segur que els santfuitosencs i les santfruitosenques
ho saben, que heu destinat hores i ganes a fer possible tot allò que els hi calia i que
heu estat al seu servei en aquests anys com a regidors i regidores de Sant Fruitós de
Bages.
El desig de tot el vostre poble és que aquest reconeixement d’avui serveixi per honorar
i distingir la vostra tasca com a regidors. I de forma concreta avui els regidors que hem
compartit, com a mínim, la darrera legislatura amb vosaltres i així també els nous
regidors que s’han incorporat a l’Ajuntament, en companyia dels ciutadans que s’han
atansat fins aquesta Sala de plens, us volem dedicar aquest aplaudiment.
Tot seguit, us lliurarem un detall, per tal que a banda d’allò que us emporteu dins
vostre, tingueu també un petit record físic d’aquesta etapa de la vostra vida.
Es crida un a una cada regidor/a
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Manoli Martin, Dolça Gonzalez, Isidre Malagarriga i Xavier Sagués; Agustí Masana
Santamaria i Judit Velasco Noguera.
2. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 13 de juny (sessió
constitutiva) i 22 de juny de 2015 (sessió del cartipàs)
( exp. 782/2015 i
884/2015 )
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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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.
3. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària ( exp. 2/2015 )
Convocatòria de la sessió ordinària del ple de
l'ajuntament pel dia 13 de maig de 2015
Formulació d’al.legacions durant el termini
d’audiència atorgat per la instrucció de recurs
d’alçada.
Aprovació de la factura corresponent al 30% de
l’import del contracte de serveis per la redacció del
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de
la Unitat d’Actuació UA 16a La Serreta.
Aprovació de la factura del 10% de l’import a
l’aprovació definitiva del projecte del contracte
Redacció projecte executiu del carril de gir a
l’esquerra des de la rotonda de la N-141c i la
reordenació dels sentits de circulació dels carrers
Josep Boixaderas i Jaume Galobart a Torroella de
Baix.
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/24 i
0/2015/25
Nomenament de funcionari interí adscrit àrea
contractació, en substitució de la titular administratiu

2015-0334

7/5/15

290/2015

2015-0335

7/5/15

652/2014

2015-0336

8/5/15

1298/2014

2015-0337

8/5/15

786/2014

2015-0338

8/5/15

665/2015

2015-0339

11/5/15

663/2015

2015-0340

11/5/15

660/2015

Contractació temporal d’una educadora socials per
substitució de la titular

2015-0341

11/5/15

1808/2014

Aprovació factura i certificat derivada del contracte
menor dels treballs de reposició i reforma
d’enllumenat públic.

2015-0342

11/5/15

625/2014

Aprovació de la justificació i ordenació de pagament
de subvencions en matèria d’esports 2014 ( FC
Fruitosenc )

2015-0343

12/5/15

673/2015

Nomenament com a funcionària interina d’una
administrativa de suport a les àrees de Planejament
i Secretaria.

2015-0344

12/5/15

630/2015

Autorització per ús del camp de futbol municipal per
part de l’Escola Paidos.
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Escrit de sol.licitud de documentació i informació
sobre afectacions als accessos actuals a les
activitats del polígon “la Serreta” per execució obra
de carreteres.
Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència
als membres de la Corporació i l’assignació mensual
als grups municipals ABRIL/2015
Escrits formulats per les empreses GEAR
SOLUTIONS ES SL i AUTOMATISMOS PUJOL SL
sobre l’execució de les obres previstes al “Projecte
constructiu de millora local del nus de la rotonda a la
carretera C-16c Pk 3+800 al tram de Sant Fruitós de
Bages”.
Autorització per a la celebració de la festa de Sant
Antoni Abat “Tres Tombs”.
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei de Teleassistència, mes de
maig.
Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial
derivada de la justificació i ordenació de pagament
parcial, del conveni subscrit amb l’Agrupació Coral
Sant Fruitós 2014.
Sobre la rectificació d’un error material corresponent
al Decret 2015-0317 de RELACIÓ DE FACTURES,
número de relació O/2015/18.
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris de
la Llar d’infants corresponent al mes de maig 2015
Designant al secretari municipal com a representant
de l'Ajuntament ala convocatòria pel dia 26 de març
de 2015, de la Junta de Compensació del PP El
Grau.
Inadmissió de sol·licitud de pagament de les
factures 058-14, 083-14 i 107-14 a la mercantil
SUMMA, S.A.
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 18 de maig de 2015
Sol·licitud d’adaptació o reubicació de lloc de treball
d’una treballadora segons Informe emès per el
Servei de Prevenció de data 15-04-2015.

2015-0345

12/5/15

667/2015

2015-0346

13/5/15

676/2015

2015-0347

13/5/15

667/2015

2015-0348

13/5/15

646/2015

2015-0349

13/5/15

648/2015

2015-0350

13/5/15

844/2014

2015-0351

13/5/15

632/2015

2015-0352

14/5/15

658/2015

2015-0353

14/5/15

185/2015

2015-0354

14/5/15

1075/2013

2015-0355

14/5/15

662/2015

2015-0356

14/5/15

656/2015

2015-0357

14/5/15

694/2015

Reconeixement de trienni a un treballador

2015-0358

14/5/15

693/2015

Reconeixement de trienni a una treballadora
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2015-0359

14/5/15

686/2015

2015-0360

15/5/15

1584/2014

2015-0361

15/5/15

185/2015

2015-0362
2015-0363
2015-0364
2015-0365
2015-0366
2015-0367

15/5/15
18/5/15
18/5/15
18/5/15
18/5/15
18/5/15

279/2015
1290/2014
1290/2014
1290/2014
1290/2014
1290/2014

2015-0368

18/5/15

702/2015

2015-0369

19/5/15

1196/2014

2015-0370

19/5/15

1399/2014

2015-0371

19/5/15

683/2015

2015-0372

19/5/15

1882/2014

2015-0373

19/5/15

4/2015

2015-0374

19/5/15

11/2015

Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la
prestació del servei d’atenció domiciliària ( S.A.D),
del mes d’abril 2015.
Aprovació de la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, composició del Tribunal
Qualificador i data per les proves selectives del
concurs-oposició per la creació d’una borsa de
treball d’agents de la policia local.
Designant al Secretari municipal, com a
representant de l’Ajuntament a la convocatòria pel
dia 26 de maig de 2015, de la Junta de
Compensació del PP El Grau.
Inexistència d’efectes legals derivats d’una sol·licitud
Renovació d’estrangers ENSARP 2014
Renovació d’estrangers ENSARP 2014
Renovació d’estrangers ENSARP 2014
Renovació d’estrangers ENSARP 2014
Renovació d’estrangers ENSARP 2014
Canvi de finançament inversions pressupost 2015 01/2015.
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 de la factura del 30% de l’import a
l’aprovació definitiva del projecte d'urbanització
anticipada de la Plaça de Vila, enderrocs i
condicionament de pavimentació i 100% honoraris
per serveis complementaris.
Autorització i ordenació del pagament a justificar per
la despesa de nou subministrament de llum a
Avinguda Bertrand i Serra 93 a l’empresa ENDESA,
pels treballs de la nova escomesa elèctrica al
magatzem de la Brigada municipal.
Cessió d’elements derivats de les obres contingudes
en "Projecte d'urbanització anticipada de la Plaça de
Vila, enderrocs i condicionament de pavimentació.
Fase 1”.
Deixar sense efecte la Baixa d'ofici al Padró
municipal d'habitants per inscripció indeguda en
comparèixer la interessada
Cessió de dades del padró per a finalitats
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2015-0375

20/5/15

599/2015

2015-0376

21/5/15

652/2015

2015-0377

21/5/15

713/2015

2015-0378

21/5/15

723/2015

2015-0379

21/5/15

690/2015

2015-0380

21/5/15

727/2015

2015-0381

21/5/15

140/2015

2015-0382
2015-0383

22/5/15
22/5/15

682/2015
715/2015

2015-0384

22/5/15

732/2015

2015-0385

22/5/15

administratives a la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya
Incoar el procediment per la resolució d’expedients
sancionadors d’infraccions de trànsit de les relacions
annexes i detallades una a una i incloses dins les
remeses núm. 15017259.
Incoar el procediment per la resolució d’expedients
sancionadors d’infraccions de trànsit de les relacions
annexes i detallades una a una i incloses dins les
remeses núm. 15018526 i 15019553.
Incoar el procediment per la resolució d’expedients
sancionadors d’infraccions de trànsit de les relacions
annexes i detallades una a una i incloses dins les
remeses núm. 15020691 i 15022190.
Sol·licitud de bestreta
Contractació d’una treballadora familiar en
substitució de la titular, que presentat la baixa
voluntària, durant el període en que es realitza el
procés selectiu corresponent
Ús del parc del Castell per celebració d’anniversari
Aprovació del pla de seguretat i salut per l'execució
de les obres contingudes al "Projecte d’obres
anticipades per a la urbanització del carrer
Barcelona, entre carrer Jaume Balmes i l’Av. Dr.
Fleming"
Incoació d’inici d’expedient sancionador
Incoació d’inici d’expedient sancionador
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a la
RELACIÓ DE FACTURES número O/2015/26

245/2015

Aprovació factura contracte serveis redacció dels
documents per la tramitació de la modif del Pla
General Ordenació Urbana de St Fruitós de Bages
per seva adaptació a la Llei 16/2009 de 22 de juliol,
de Centres de Culte (80%).

2015-0386

22/5/15

252/2013

Aprovació de la factura 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

2015-0387

25/5/15

722/2015

Aprovació de liquidació tributària
Distribución Eléctrica S.L.U.

a

Endesa
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2015-0388

25/5/15

1584/2014

2015-0389

25/5/15

324/2015

2015-0390

25/5/15

18/2015

2015-0391

25/5/15

728/2015

2015-0392

25/5/15

1676/2014

2015-0393

26/5/15

571/2015

2015-0394

26/5/15

739/2015

2015-0395

26/5/15

284/2015

2015-0396

26/5/15

185/2015

2015-0397

27/5/15

747/2015

2015-0398

28/5/15

735/2015

2015-0399

28/5/15

684/2015

2015-0400

28/5/15

734/2015

2015-0401

29/5/15

766/2015

2015-0402

29/5/15

762/2015

2015-0403

29/5/15

747/2015

2015-0404

1/6/15

785/2015

Aprovació d’una llista complementària d’admesos a
la llista provisional admesos i exclosos, composició
del concurs-oposició per la creació d’una borsa de
treball d’agents de la policia local
Nomenament interí per programa en el pla
d'ocupació local 2015 ( tècnic mig administració
general )
Delegació de la facultat per a celebrar matrimoni
civil
Contracte menor d’assegurança de responsabilitat
civil de càrrecs electes i personal al servei de
l’Ajuntament,–amb especial inclusió dels arquitectes
i enginyers que presten serveis a la corporacióRecepció parcial de la urbanització de part dels vials
del sector Berga II i Berga I subsector 1.
Sol·licitud de llicència d’obres per obertura, reposició
i tancament de rasa per l’estesa de línia subterrània
de baixa tensió a 400v
Nomenament com administrativa d’una treballadora
per superació procés selectiu mitjançant promoció
interna.
Adjudicació del contracte administratiu especial del
servei del bar ubicat al pavelló municipal d’esports.
Designant a la Lletrada municipal, com a
representant de l’Ajuntament a la convocatòria pel
dia 27 de maig de 2015, de la Junta de
Compensació del Sector Quatre Finques, Subsector
2.
Aprovació de la despesa de la nòmina del mes de
maig de 2015
Sol·licitud de permuta d’agents de la Policia Local
Reclamació de danys a mobiliari urbà ocasionats
per accident de trànsit
Convocatòria de sessió ordinària de la JGL d’1 de
juny de 2015
Inici d’expedient sancionador en matèria de tinença
d’animals
Incoació d’expedients sancionadors en matèria
d’infraccions de trànsit
Regularització de la despesa de nòmina
corresponent al mes de maig de 2015
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de la
JGL d’1 de juny de 2015
Pàgina 10 de 103

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)

2015-0405

1/6/15

517/2015

Aprovació de reconeixement d’obligacions i
ordenació de pagament de lloguers del mes de juny
de 2015

2015-0406

1/6/15

769/2015

Recepció dels escrits d’una agent de la Policia Local

2015-0407

1/6/15

763/2015

2015-0408

1/6/15

1124/2014

2015-0409

1/6/15

1584/2014

2015-0410

1/6/15

387/2015

2015-0411

2/6/15

851/2014

2015-0412

3/6/15

795/2014

2015-0413

3/6/15

1265/2014

2015-0414

3/6/15

799/2015

2015-0415

4/6/15

738/2015

2015-0416

4/6/15

692/2015

2015-0417

4/6/15

804/2015

2015-0418

4/6/15

279/2015

2015-0419

4/6/15

781/2015

2015-0420

4/6/15

812/2015

2015-0421
2015-0422

5/6/15
5/6/15

811/2015
810/2015

Incoació d’expedient sancionador per incompliment
de l’ordenança de convivència ciutadana
Justificació i ordenació de pagament del conveni
subscrit amb l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós
de Bages
Llista d’admesos i exclosos per a la creació d’una
borsa de treball d’agents de la Policia Local
Constitució de garantia per llicència d’obres de la
mercantil Agropecuària Catalana, SCCL
Aprovació de declarar la pèrdua del dret de
cobrament parcial derivada de la justificació i
ordenació de pagament del conveni subscrit amb el
Col·lectiu de Recerca Històrica 2014
Sol·licitud de bestreta de funcionària
Sol·licitud d’accés i obtenció de còpies d’interessada
en la modificació puntual del PGOU en l’àmbit de Pl.
Onze de setembre i Av. Jaume I
Concessió d’ajuda econòmica a usuari de l’EBAS
Aprovació de contracte menor d’assegurança
d’accidents de treball del personal al servei de
l’ajuntament
Recurs de reposició contra els acords de la JGL en
referència a les bases del concurs de mobilitat
horitzontal, i contra els nomenaments que se’n
derivaren
Autorització d’un voluntari per a la realització de
tasques a l’arxiu municipal
Assenyalant dia per a signar les actes d’ocupació de
les finques afectades per l’ocupació directa del tram
4 del projecte “Rotonda a la carretera C-16C PK
2+900 TRAM: SANT FRUITÓS DE BAGES”
Convocatòria dels òrgans col·legiats pel dia 10 de
juny de 2015
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments corresponents a la relació
de factures número O/2015/30
Reconeixement de trienni a un funcionari
Reconeixement de trienni a una funcionària
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2015-0423

5/6/15

809/2015

Reconeixement de trienni a una funcionària

2015-0424

5/6/15

709/2015

Aprovació de text refós de conveni urbanístic per a
la recepció expressa dels sectors que integren el
polígon industrial Santa Anna

2015-0425

8/6/15

808/2015

2015-0426

9/6/15

783/2015

2015-0427

9/6/15

798/2015

2015-0428

9/6/15

827/2015

2015-0429

9/6/15

806/2015

2015-0430

9/6/15

833/2015

2015-0431

10/6/15

191/2015

2015-0432

10/6/15

782/2015

2015-0433

10/6/15

395/2015

2015-0434

10/6/15

552/2015

2015-0435

11/6/15

829/2015

2015-0436

11/6/15

11/2015

2015-0437
2015-0438

11/6/15
11/6/15

824/2015
802/2015

2015-0439

11/6/15

831/2015

2015-0440

11/6/15

803/2015

Autorització d’ús del parc infantil P.I. Riu d’Or per a
celebració d’aniversari
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris de
la Llar d’infants Les Oliveres corresponent al mes de
juny
Autorització a una agent de la Policia Local per a
adscriure’s al ajuntament de Santpedor en comissió
de serveis
Atorgament d’una bestreta a un treballador de la
brigada d’obres
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per a la
prestació del servei d’atenció domiciliària del mes de
maig
Concessions del servei d’atenció domiciliària
Aprovació de factura de certificació del 3.10% del
contracte de serveis de direcció d’obres, direcció
d’execució i coordinació de seguretat i salut de les
obres d’ampliació de la residència d’avis i centre de
dia El Lledoner.
Convocatòria de sessió constitutiva del ple
corresponent al mandat 2015-2019
Resposta a les al·legacions presentades en relació
a l’ordre d’execució en parcel·la amb referència
cadastral 8439502
Adjudicació del contracte menor de subministrament
de noves cortines per l’edifici Nexe
Aprovació de les indemnitzacions per assistència als
membres de la Corporació i assignació mensual als
grups municipals del mes de maig
Denegació de sol·licitud de modificació d’un historial
de padró a instància de part
Ordre d’execució al carrer Eugeni d’Ors, 38
Reconeixement de trienni a un funcionari
Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social a
diferents usuaris de l’EBAS
Aprovació de la programació i contractació dels
actes de la Festa Major d’Estiu 2015 i la despesa
que se’n deriva
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2015-0441

11/6/15

63/2015

2015-0442

11/6/15

848/2015

2015-0443

11/6/15

849/2015

2015-0444

12/6/15

840/2015

2015-0445

12/6/15

837/2015

2015-0446

12/6/15

819/2015

2015-0447

12/6/15

821/2015

2015-0448

12/6/15

252/2015

2015-0449

12/6/15

1608/2014

2015-0450

16/6/15

825/2015

2015-0451
2015-0452

16/6/15
16/6/15

608/2015
705/2015

2015-0453

16/6/15

185/2015

2015-0454

16/6/15

859/2015

2015-0455

16/6/15

853/2015

2015-0456

16/6/15

1090/2014

1

Resolució de recurs de reposició imposició de
sanció
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments de la relació de factures
número O/2015/31
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments de la relació de factures
número O/2015/32
Incoació d’expedients sancionadors per infraccions
de trànsit
Renúncia voluntària a la comissió de serveis d’un
agent de la Policia municipal
Trasllat d’un vehicle a un centre autoritzat com a
residu sòlid
Trasllat d’un vehicle a un centre autoritzat com a
residu sòlid
Aprovació de contracte de serveis per a la redacció
del projecte de reparació del cobert de la Màquina
de Batre
Modificació de condicions de pagament del
contracte menor de serveis per treballs tècnics de
redacció de la modificació puntual de planejament a
l’àmbit de la zona industrial d’EEPSA
Realització de l’estudi de soroll relatiu a l’activitat de
bar i terrassa emplaçada a l’avinguda Sant Joan, 43
Llicència d’obres núm. 608/2015
Llicència d’obres núm. 705/2015
Designació de la lletrada municipal com a
representant de l’ajuntament a la convocatòria de
17.6.15 de la Junta de Compensació del Sector
Quatre Finques, Subsector 2
Nomenament d’un agent de la policia local per
superació de concurs de mobilitat horitzontal
Cessament d’un funcionari interí com agent del la
policia local per incorporació del candidat que va
superar el concurs de mobilitat interadministrativa
Relació de funcions a desenvolupar per una agent
de la policia local segons l’informe emès pel servei
de prevenció

1

Aquest decret conté un error a l’apartat de resolucions, on consta el núm. d’expedient 266/2015, en
comptes del 608/2015, tal com consta a l’encapçalament
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2015-0457

16/6/15

864/2015

Sol·licitud de comissió de serveis d’un agent de la
policia local de l’ajuntament de la Seu d’Urgell

2015-0458

16/6/15

820/2015

Relació de gratificacions per serveis, hores
extraordinàries i desplaçaments del personal de la
corporació al mes de maig de 2015

2015-0459
2015-0460

16/6/15
16/6/15

704/2015
77/2015

2015-04612

17/6/15

816/2015

2015-0462

17/6/15

786/2015

2015-0463

17/6/15

839/2015

2015-0464

17/6/15

869/2015

2015-0465

17/6/15

815/2015

2015-04663

17/6/15

788/2015

2015-0467

17/6/15

881/2015

2015-0468
2015-04694

17/6/15
17/6/15

791/2015
768/2015

2015-0470

17/6/15

749/2015

2015-0471
2015-0472
2015-0473
2015-0474

17/6/15
17/6/15
17/6/15
17/6/15

527/2015
792/2015
711/2015
790/2015

2015-04755

17/6/15

816/2015

Llicència de primera ocupació núm. OCU 2015-003
Llicència d’obres núm. EDI 2015-01
Autorització per utilitzar el cobert de la Màquina de
Batre per a la celebració del Festival del Gimnàs
V2O (ANUL·LAT)
Relació d’usuaris de la prestació del servei de
teleassistència de mes de juny de 2015
Adjudicació de contracte menor de subministrament
d’ordinadors portàtils pels membres de l’equip de
govern
Compareixença en representació de l’ajuntament del
secretari i lletrada municipals en procediment judicial
per excés de cabuda.
Autorització esportiva per a la realització de
caminada al seu pas pel terme municipal
Llicència d’obres núm. 788/2015
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments de la relació de factures
núm. O/2015/33 i O/2015/34
Llicència d’obres núm. 791/2015
Llicència d’obres núm. 768/2015
Autorització d’espai públic per a la celebració de la
Festa Major de la Rosaleda
Llicència d’obres núm. END 2015/002
Llicència d’obres núm. 792/2015
Llicència d’obres núm. 711/2015
Llicència d’obres núm. 790/2015
Autorització per utilitzar el cobert de la Màquina de
Batre per a la celebració del Festival del Gimnàs
V2O

2

Aquest decret ha estat substituït pel núm. 2015-0475, en mancar la signatura del secretari
Aquest decret ha estat substituït pel núm. 2015-xxx, en mancar la signatura del secretari
4
Aquest decret ha estat anomenat erròniament com a “proposta d’acord de Junta de Govern Local”
5
Aquest decret substitueix el núm. 2015-0461 per manca de signatura del secretari
3
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2015-0476

17/6/15

1747/2014

2015-0477

17/6/15

875/2015

2015-0478

17/6/15

865/2015

2015-0479

17/6/15

866/2015

2015-0480

18/6/15

884/2015

2015-0481

18/6/15

884/2015

2015-0482

18/6/15

885/2015

2015-0483

19/6/15

1248/2014

2015-0484

19/6/15

860/2015

2015-0485

19/6/15

1741/2014

2015-0486

19/6/15

876/2015

2015-0487

19/6/15

432/2015

2015-0488

19/6/15

758/2015

2015-0489

19/6/15

615/2015

2015-0490

19/6/15

888/2015

2015-0491

19/6/15

175/2015

2015-0492

22/6/15

905/2015

Aprovació de tramesa de sol·licitud de concertació
del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona
Aprovació de conveni de pràctiques d’un alumne de
l’Institut Gerbert d’Aurillac al Punt d’Informació
Juvenil
Atorgament de llicència d’ús privatiu per l’ocupació
directa i temporal de superfície per a la instal·lació
del bar durant la Festa Major d’Estiu de 2015
Compareixença i representació de l’ajuntament del
secretari i la lletrada municipals en recurs
contenciós administratiu núm. 141/2015
Cartipàs municipal del mandat 2015-2019
Convocatòria del ple extraordinari per al 22 de juny
de 2015
Convocatòria de la Junta de Portaveus per al 22 de
juny de 2015
Petició als òrgans competents de la Generalitat de
Catalunya d’autorització d’inici d’obres, en relació a
la construcció de dues rotondes a la carretera C16C
Renúncia d’un treballador en contracte de relleu i
contractació de substituta
Designació de tècnic municipal per a la supervisió
en l’execució de les obres d’urbanització del Sector
Quatre Finques, subsector 2
Aprovació de conveni de pràctiques d’una alumna
de la Fundació Joviat al servei d’atenció
sociosanitària a persones a domicili
Aprovació de la factura de contracte menor de
serveis per a l’assessorament i suport als serveis
tècnics municipals
Pròrroga de conveni de pràctiques d’un alumne de
l’Institut Guillem Catà
Inadmissió de sol·licitud de col·locació de fites al
marge d’un camí
Autorització d’us d’espai públic per a la celebració
de la Festa Major de Torruella
Autorització d’us de la pista del Bosquet per a la
celebració d’un concurs de tapes
Compareixença i representació de l’ajuntament del
secretari i la lletrada municipals en recurs
contenciós administratiu núm. 205/2015
Pàgina 15 de 103

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)

2015-0493

22/6/15

19/2013

2015-0494

22/6/15

902/2015

2015-0495

22/6/15

903/2015

2015-0496

22/6/15

892/2015

2015-0497

22/6/15

968/2013

2015-0498

23/6/15

884/2015

2015-0499

23/6/15

898/2015

2015-0500

25/6/15

884/2015

2015-0501

25/6/15

Recurs de reposició presentat contra l’acord núm.
5.1 de la Junta de Govern Local de 19 de gener de
2015
Aprovació d’assistència a cursos i jornades de
personal de l’ajuntament
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments de la relació de factures
núm. O/2015/36
Aprovació de conveni de col·laboració amb
l’Associació Niu de Petjades per a la Festa Major
d’Estiu 2015
Reconeixement d’obligacions i ordenació del
pagament de les indemnitzacions en concepte de
constitució de servitud de pas i ocupació temporal
Assignació de seients per als regidors a la sala de
plens
Aprovació de despesa de nòmina i paga extra de
juny corresponent al mes de juny de 2015
Utilització del despatx dels grups municipals

1503/2014

Aprovació de la factura corresponent a la
Certificació d’Obra núm. 1 (corresponent al mes de
maig de 2015) del contracte de les obres
contingudes en el Projecte de reducció de riscos
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc
urbà de Sant Fruitós de Bages.

2015-0502

25/6/15

909/2015

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i
ordenació de pagaments, corresponents a
l’expedient
nº909/2015
de
RELACIÓ
DE
FACTURES número de relació O/2015/37.

2015-0503

25/6/15

916/2015

Permís per exercir les delegacions d’alcaldia com a
càrrec electe Ajuntament de Navarcles, a favor
d’una treballadora.

2015-0504

25/6/15

1676/2014

Inadmissió d’una sol.licitud d’informe vinculant sobre
les actuacions procedents per la completar la
urbanització del sector ( PP de delimitació del sector
industrial carretera de Berga II )

2015-0505

25/6/15

915/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de 29 de juny de 2015

2015-0506

26/6/15

877/2015

Llicència d'obres 877/2015
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Incoació d’expedient de restauració de la realitat
física alterada i de l’ordre jurídic alterat: tala d’arbres
a la via pública sense llicència o autorització
administrativa, al Passeig del Migdia, entre el carrer
de l’Alzina i la zona d’equipaments, al sector Quatre
Finques, a Pineda de Bages.
Adscripció en comissió de serveis d’un agent de la
Policia Local de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
Empadronament a instància de part de precarista i
resposta a al·legació presentada per titular de la
finca
Llicència d'obres 788/2015
Nomenament d'un funcionari interí, per ocupar lloc
de treball auxiliar de biblioteca, en substitució de les
titulars durant el període de vacances d'estiu 2015.
Contractació d’una treballadora familiar per donar
resposta a l’acumulació de tasques produït per els
plans de treball individuals i les noves situacions de
dificultat de determinats usuaris, amb una jornada
de 15 hores setmanals.
Convocatòria de la Comissió Delegada de la
Comissió Paritària de Seguiment de l'Aeròdrom.
Aprovació de despeses de Tribunals Qualificadors
Ordre d’execució al carrer Carles Buïgas, 50-56

2015-0507

26/6/15

868/2015

2015-0508

26/6/15

864/2015

2015-0509

26/6/15

843/2015

2015-0510

26/6/15

788/2015

2015-0511

26/6/15

861/2015

2015-0512

26/6/15

628/2015

2015-0513

29/6/15

373/2014

2015-0514
2015-0515

29/6/15
29/6/15

873/2015
823/2015

2015-0516

29/6/15

920/2015

Sol·licitud d’una comissió de serveis d’un agent de
la Policia Local de l’Ajuntament de Sallent

2015-0517

29/6/15

936/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió
Informativa de Promoció del Territori pel dia 2 de
juliol de 2015

2015-0518

29/6/15

933/2015

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de
Portaveus pel dia 2 de juliol de 2015

2015-0519

29/6/15

871/2015

Concessió
esportives

2015-0520

29/6/15

901/2015

Concessió d'ajudes econòmiques d'urgència social

2015-0521

29/6/15

925/2015

Concessió d'ajudes econòmiques per urgència
social

6

d'ajuda

econòmica

per

activitats

6

Aquest decret és nul, a l’haver-se rebutjat per la interventora un cop ja s’havia iniciat el circuit de
signatures, per no estar absents ni el secretari ni el vicesecretari.

Pàgina 17 de 103
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)

2015-0522

30/6/15

487/2015

2015-0523

30/6/15

417/2015

2015-0524

30/6/15

921/2015

2015-0525
2015-0526
2015-0527

30/6/15
1/7/15
1/7/15

873/2015
926/2015
910/2015

2015-0528

1/7/15

51/2014

2015-0529

1/7/15

140/2015

2015-0530

1/7/15

229/2015

2015-0531

1/7/15

908/2015

Convocatòria de la comissió de seguiment prevista
al reglament regulador de la participació dels grups
municipals en els òrgans d'informació i difusió
municipal pel dimarts 7 de juliol de 2015
Esmena de l’acord de ple de data 13 de maig de
2015, sobre 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.
Autorització i ordenació de pagament a justificar:
CONTRACTE ASMODAICS I GOLIATERS – FESTA
MAJOR D’ESTIU 2015
Aprovació de despeses de Tribunals Qualificadors
Concessió d'ajuts per urgència social
Concessió del servei de Teleassistència
Aprovació de les certificacions emeses per Aigües
de Manresa, SA per les següents obres, executades
en el marc dels Plans de reposicions i millores 2014
en instal·lacions d’abastament i donar compte d’acta
de recepció.
Aprovació de les factures corresponents a la
Certificació d’Obra núm. 1 (Àmbits 1, 2 i 3) del
contracte de les obres contingudes en el Projecte
d’obres anticipades per a la urbanització del carrer
Barcelona, entre el carrer Jaume Balmes i l’Av. Dr.
Fleming.
Aprovació de les factures corresponents a la
Certificació d’Obra núm. 1 (Àmbits 1, 2 i 3) del
contracte de serveis dels treballs facultatius per a la
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en
fase d’execució de les obres contingudes al
“Projecte d’obres anticipades per a la urbanització
del c/ de Barcelona entre el c/ Jaume Balmes i l’av.
Dr. Fleming”.
Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost
2014

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
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___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
4. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (primer
trimestre 2015) de subministrament d’informació de les entitats locals ( exp.
647/2015 )
En data 7 de maig de 2015 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació.
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la
data de la seva emissió preveu complir o no els següents paràmetres:




Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa.
Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu.

( VEURE ANNEX AL FINAL )

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment
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5. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe
d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic. Quart trimestre/2014 ( exp. 650/2015 )
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Quart trimestre/2014.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................ 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................ 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Nombre
543

Impot
620.689,72 €

%
63,05%

177
720
1

363.727,16 €
984.416,88 €
103,00 €

36,95%
100,00%

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €
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ANNEX. INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Quart trimestre/2014.
Ple de data, 13 de maig de 2015.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)”.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic:
“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les Administracions Públiques:
1. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents de
reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents.
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les quals
hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no s’hagi efectuat
el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà
remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan
de control intern”.
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Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:

Núm. obligacions
1

Import global
103,00 €

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
X
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de la comptabilitat, de registres històrics de mes
de 4 anys i que no estan depurats.
X
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
seran compensades o abonades per la diferència.
L’Interventora
Gemma Bau Puig

La Tresorera accidental
Judit Tort Rebull
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

6. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe
d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic. Primer trimestre/2015 ( exp. 703/2015 )
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Primer trimestre/2015.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011 ........................................... 50 dies
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................ 40 dies
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................ 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins
el termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de
tancament del trimestre natural

Nombre
466
1
467
0

Import
327.995,33 €

%
98,34%

5.541,80 €
333.537,13 €
0,00€

1,66%
100,00%

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
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Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

ANNEX 1.
INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Primer trimestre/2015.

Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:
“Article quart. Morositat de les administracions públiques.
(...)
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.
(...)”.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic:
“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat.
Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les Administracions Públiques:
3. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents de
reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents.
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4. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les quals
hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no s’hagi efectuat
el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà
remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan
de control intern”.
Obligacions reconegudes per l’Ajuntament que superen el termini de pagament previst
a la Llei 15/2010:
Núm. obligacions
0

Import global
0,00€

Factures i/o certificacions registrades fa més de 3 mesos i pendents d’aprovació per
part de l’òrgan competent:
Núm. de documents registrats
0

Import global
0,00 €

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ:
Intervingut i conforme:
X
Informe amb objeccions:
Observacions complementàries:
Respecte les obligacions reconegudes cal especificar que cal fer una
regularització a la base de dades de la comptabilitat, de registres històrics de mes
de 4 anys i que no estan depurats.
X
Per altra banda informar, que respecte les factures d’Aigües de Manresa
pendents de pagament, no son exigibles en la mesura que l’acord establert pel
seu pagament, estableix la realització d’una liquidació anual es que les mateixes
seran compensades o abonades per la diferència.
L’Interventora
Gemma Bau Puig

La Tresorera accidental
Judit Tort Rebull

ANNEX 2.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
___ Respost/a oralment

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

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8. Ordenança municipal sobre simplificació administrativa en matèria
d’intervenció urbanística i d’activitats: modificació de la composició de la
comissió d’estudi i presentació de document de treball ( exp. 156/2015 )
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària
núm. 2/2015 de data 11 de febrer de 2015 va prendre l’acord número 10 que es transcriu
a continuació en la seva part dispositiva:
“Primer. Incoar expedient per la redacció de l’Ordenança municipal sobre simplificació
administrativa en matèria d’intervenció urbanística i d’activitats.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, que
estarà integrada per les següents persones:
-

Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President, o regidor en qui
delegui
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-

-

Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del grup municipal Gent fent Poble, o regidor
en qui delegui
Sr. Tomás Casero García, en representació del grup municipal PSC, o regidor en qui
delegui
Sr. Xavier Sagués i Tañà, en representació del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós-AM, o
regidor en qui delegui
Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU, o regidor en qui
delegui
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal

Secretari :
- El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte d’ordenança, per a la seva
elevació posterior al Ple, en el termini màxim de 2 mesos.
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.”

Segon. D’acord amb la nova estructura funcional municipal establerta per Decret
d’Alcaldia núm. 480 de data 18 de juny de 2015 i per acord de Ple de data 22 de juny
de 2015, reguladors del cartipàs municipal del mandat 2015-2019 segons la nova
composició consistorial sorgida arrel de les darreres eleccions municipals, es fa
necessari modificar també la composició de la Comissió d’estudis encarregada dels
treballs de redacció de l’ordenança abans esmentada per tal d’adequar-la a la nova
estructura funcional municipal.
Tercer. Per altra banda, atès que no va ser possible concloure els treballs de redacció
de l’avantprojecte d’ordenança a la passada legislatura, per coincidir temporalment
amb període pre-electoral i electoral a l’Ajuntament, i amb el gran volum de feina
afegida que es genera durant aquests períodes a nivell municipal, es considera que
cal reprendre aquests treballs per a la redacció de l’Ordenança municipal sobre
simplificació administrativa en matèria d’intervenció urbanística i d’activitats.
S’ACORDA :
Primer. Modificar la composició de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el
projecte d’ordenança municipal sobre simplificació administrativa en matèria
d’intervenció urbanística i d’activitats creada per acord de Ple de data 11 de febrer de
2015, que restarà integrada per les següents persones:
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-

-

Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà com a President, o regidor
en qui delegui
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés en representació del grup municipal Gent fent
Poble, o regidor en qui delegui
Sr. Tomàs Casero García, en representació del grup municipal PSC, o regidor en
qui delegui
Sr. David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC, o regidor en
qui delegui
Sra. Mercè Casals Martínez en representació del grup municipal CIU, o regidor en
qui delegui
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal
Sr. Joan Francesc Ballestero Rodriguez, arquitecte tècnic municipal

Secretari :
- El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Segon. Disposar que la Comissió d’estudi nomenada prengui com a base dels seus
treballs el projecte d’ordenança que ha estat elaborat pels serveis tècnics i jurídics
municipals, que s’annexa al present.
Tercer. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar el projecte final d’ordenança
amb antelació suficient per a la seva elevació al Ple ordinari del mes de setembre
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.

Annex
ESBORRANY D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS
DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
Article 3. Definicions.
Article 4. Actuacions urbanístiques.
Article 5. Règims de tramitació.
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Article 6. Documentació necessària.
Article 7. Organismes externs amb competència concurrent.
CAPITOL II. OBRES MAJORS.
Article 8. Tipificació de les actuacions.
Article 9. Actuacions a tràmit segons el regim d’autorització.
Article 10. Documentació necessària.
Article 11. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Article 12. Documentació necessària.
Article 13. Vigència i efectes de la conformitat municipal d’inici de les obres.
CAPITOL III. OBRES MENORS.
Article 14. Tipificació de les actuacions.
Article 15. Actuacions a tràmit segons el règim d’autorització.
Article 16. Documentació necessària.
Article 17. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Article 18. Documentació necessària.
Article 19. Vigència i efectes de la conformitat municipal d’inici de les obres.
CAPITOL IV. PRIMERA UTILITZACIO DELS EDIFICIS.
Article 20. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Article 21. Documentació necessària.
Article 22. Vigència i efectes de la conformitat municipal de contractació de serveis.
CAPITOL V. PARCEL·LACIONS/DIVISIONS HORITZONTALS.
Article 23. Actuacions a tràmit segons el règim d’autorització.
Article 24. Documentació necessària.
DISPOSICIO DEROGATORIA.
DISPOSICIO FINAL.
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
La present Ordenança regula l’activitat administrativa d’intervenció municipal en
matèria d’urbanisme atribuïda a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
L’àmbit d’aplicació de l’Ordenança és el terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Article 3. Definicions.
Actuacions urbanístiques: Als efectes d’aquesta Ordenança tindran consideració
d’actuacions urbanístiques aquells actes que comportin transformació o utilització del
sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.
Comunicat: Conformitat municipal que, en les tramitacions d’actuacions urbanístiques
segons el règim de comunicació prèvia, faculta al titular o legal representant per a
l’inici de les obres o per a la contractació dels serveis bàsics (aigua, gas, electricitat...)
amb les companyies subministradores.
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Declaració responsable: Document subscrit per la persona titular i/o legal representant
d’una activitat empresarial o professional en que declara, sota la seva responsabilitat,
que compleix amb els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al
reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici.
Desistiment presumpte: Efecte administratiu produït en el règim de comunicació
prèvia, com a conseqüència de la manca de resposta al requeriment municipal dintre
del termini de 15 dies naturals, a comptar des de la recepció de dit requeriment per
part del titular o legal representant de l’actuació urbanística en tràmit.
Modificació substancial de façana: Tindran aquesta consideració les intervencions que
comportin la variació de més del 50% del nombre de forats de façana i/o l’alteració en
més d’un 50% de la proporció inicial de superfícies buides i massisses. Aquest
plantejament podrà ser objecte de ponderació subjectiva municipal mitjançant informe
tècnic a l’efecte, quan la seva aplicació literal resulti incoherent o desproporcionada.
Obra major: Tindran consideració d’obres majors les consistents en edificacions d’obra
nova, en reformes d’edificacions que comportin increment i/o reducció de la superfície
i/o del volum edificats o bé una modificació substancial de façana, en canvis d’ús, en
enderrocs exteriors, en usos i obres, provisionals o no, emplaçats en sol urbanitzable o
no urbanitzable i en legalitzacions assimilables a qualsevol dels tipus anteriors.
Obra menor: Tindran consideració d’obres menors les que determinen els articles 14 i
15 d’aquesta Ordenança i qualsevol altra obra de similar naturalesa. Per defecte,
tindran consideració d’obres menors aquelles que no puguin ser considerades com a
obres majors, ni com a obres mínimes.
Organismes externs: Altres administracions públiques o societats mercantils privades
amb competència concurrent en virtut de normativa sectorial específica.
Permís urbanístic: Conformitat formal o autorització escrita municipals que faculten els
particulars a fer una actuació urbanística.
Proporcionalitat: Criteri de valoració considerat en la determinació del règim de
tramitació assignat que pondera l’aplicació del règim d’autorització o el de comunicació
prèvia en virtut de l’entitat de l’actuació i del risc que comporta el control a posteriori,
especialment quan aquest es pugui produir massa tard per ser realment eficaç.
Raó imperiosa d’interès general: Raó reconeguda o que es reconegui com a tal a la
jurisprudència del TJCE, entre d’altres i de forma genèrica: l’ordre públic, la seguretat
pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del règim
de seguretat social, la protecció dels drets, la seguretat i salut dels consumidors, dels
destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les
transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de
l’entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del
patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural, de
forma genèrica, i la neteja i l’ornament i la preservació del paisatge, de forma
específica, a l’àmbit municipal.
Reforma: Qualsevol obra de consolidació, millora, modernització, modificació,
rehabilitació, reparació, restauració, substitució... executada en edificacions existents.
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Requisit: Qualsevol obligació, prohibició, condició o límit a l’accés o exercici d’una
activitat de serveis previstos en l’ordenament jurídic o derivats de la jurisprudència o
de les pràctiques administratives establertes en les normes de les associacions o dels
col·legis professionals.
Article 4. Actuacions urbanístiques.
En funció de la seva naturalesa, i als efectes d’aquesta Ordenança, les actuacions
urbanístiques es classifiquen en obres majors, obres menors, primera utilització dels
edificis/final d’obra sense ús específic i parcel·lacions/divisions horitzontals.
Les sol·licituds d’execució d’obres majors i d’obres menors tramitades segons el règim
d’autorització, així com les sol·licituds de parcel·lacions/divisions horitzontals, es
resoldran mitjançant l’atorgament de la llicència urbanística municipal corresponent.
En la tramitació d’obres majors i d’obres menors que s’apliqui el règim de comunicació
prèvia, així com en la de la primera utilització dels edificis/final d’obra sense ús
específic, se substituirà la necessitat d’obtenció de llicència urbanística per la de
comunicat, essent necessari presentar el projecte executiu, quan sigui preceptiu, com
a requisit previ per a l’inici de les obres.
Article 5. Règims de tramitació.
La tramitació de les actuacions urbanístiques sol·licitades o comunicades davant
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’efectuarà segons els règims d’autorització o
de comunicació prèvia.
El règim d’autorització, en base a l’aplicació ponderada dels principis de no
discriminació, de necessitat per raó imperiosa d’interès general i de proporcionalitat,
s’aplicarà en la tramitació d’aquelles actuacions urbanístiques amb incidència en
l’entorn urbà i/o en el patrimoni arquitectònic municipal i en la d’aquelles per a les que
un control a posteriori comporti un risc manifest i desproporcionat d’eficàcia respecte
del control a priori. La tramitació de la sol·licitud pel règim d’autorització conclourà amb
l’atorgament de la llicència urbanística municipal que faculti l’execució dels treballs
sol·licitats, amb la seva denegació o amb el seu desistiment, exprés o presumpte.
El règim de comunicació prèvia serà d’aplicació en la tramitació d’aquelles actuacions
urbanístiques en les que, no afectant l’entorn urbà ni el patrimoni arquitectònic
municipal, el control a posteriori sigui proporcionat. Les actuacions tramitades segons
el règim de comunicació prèvia, una vegada registrada la documentació necessària
completa que correspongui, entre ella el projecte executiu quan sigui preceptiu,
obtindran la conformitat municipal per a iniciar l’execució de les obres o per a la
contractació provisional dels serveis de subministrament.
Transcorregut el termini de comprovació de la documentació necessària sense
requeriment municipal, o una vegada satisfet aquest, s’entendrà perfeccionada la
comunicació prèvia efectuada, de manera que la llicència urbanística quedarà
substituïda pel comunicat.
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Article 6. Documentació necessària.
En la tramitació de cadascuna de les actuacions urbanístiques considerades, la
documentació necessària serà la que es concreta en els annexos següents:
Sol·licitud de llicencia d’obres majors: Annex A
Sol·licitud de llicencia d’obres menors: Annex B-1
Comunicat d’obres menors: Annex B-2
Comunicat de primera utilització dels edificis i final d’obra sense ús específic: Annex C
Sol·licitud de llicència de parcel·lació i divisió horitzontal: Annex D
Article 7. Organismes externs amb competència concurrent.
Quan l’actuació urbanística projectada estigui afectada real o aparentment per
qualsevol normativa sectorial (carreteres, ferrocarrils, aigües, xarxes elèctriques,
gas...), caldrà disposar dels informes dels organismes competents en la matèria. De la
mateixa forma s’actuarà quan les afectacions derivin de la gestió urbanística, convenis
o altres circumstancies equivalents que operin en l’emplaçament considerat.
Quan l’actuació urbanística projectada estigui afectada per qualsevol normativa
sectorial i no s’aporti el/s informe/s preceptiu/s o facultatiu/s que calgui obtenir en el
moment d’instar-se el procediment, l’instructor del mateix els requerirà d’ofici. En
aquest cas operarà la suspensió automàtica del termini de tramitació municipal des de
la data de sortida del requeriment fins l’endemà de la data de registre d’entrada
municipal del/s informe/s requerit/s, d’acord amb allò establert a l’article 42.5.c) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
CAPITOL II. OBRES MAJORS.
Article 8. Tipificació de les actuacions.
Per la naturalesa de la intervenció, les obres majors es divideixen en els tipus
següents: edificació d’obra nova, canvi d’ús, reformes d’edificacions existents que
comportin increment i/o reducció de la superfície i/o del volum edificats o bé una
modificació substancial de façana, enderrocs exteriors, usos i obres, provisionals o no,
emplaçats en sòl urbanitzable o no urbanitzable i legalitzacions d’actuacions
urbanístiques assimilables a algun dels tipus anteriors.
Article 9. Actuacions a tràmit segons el règim d’autorització.
- Obres d’edificació de nova construcció.
- Obres majors en edificis amb catalogació específica o genèrica.
- Obres de reforma en entitats edificades que comportin increment i/o reducció de la
superfície i/o del volum edificats o bé una modificació substancial de façana.
- Canvis d’ús amb increment del nombre d’entitats registrals i/o formació de nous
habitatges i/o en situacions de fora d’ordenació.
- Enderrocs exteriors de les edificacions.
- Obres i usos en sòl urbanitzable.
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- Obres i usos en sòl no urbanitzable.
- Legalitzacions que no es trobin subjectes segons la normativa urbanística al règim de
comunicació.
Article 10. Documentació necessària.
En funció del tipus d’obra major considerat, la documentació necessària per a la
tramitació de la llicencia d’obres corresponent és la continguda en l’annex A.
Article 11. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Canvi d’ús sense increment del nombre d’entitats registrals, ni de formació de nous
habitatges, ni en situacions de fora d’ordenació.
Article 12. Documentació necessària.
La documentació necessària per a la tramitació de les actuacions a tràmit segons el
règim de comunicació prèvia és la continguda en l’annex A.
Article 13. Vigència i efectes de la conformitat municipal d’inici de les obres.
La comunicació prèvia amb conformitat municipal per iniciar l’execució de les obres, en
tant no sigui suspesa, tindrà plena vigència i comportarà els mateixos efectes que una
llicència d’obres convencional, quin caràcter assolirà una vegada perfeccionada pel
decurs d’un mes des de l’endemà de la data de comunicació sense que es produeixi
cap requeriment municipal al respecte.
La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada essencial de la documentació que
conformi la comunicació prèvia tramitada, comportarà la suspensió de les obres fins a
la seva esmena i quedarà sense efecte, entre tant, la vigència i eficàcia de la
conformitat municipal de canvi d’ús i/o d’execució de les obres.

CAPITOL III. OBRES MENORS.
Article 14. Tipificació de les actuacions.
Per la naturalesa de la intervenció, les obres menors es divideixen en els tipus
següents: reformes d’edificacions existents que no comportin increment i/o reducció de
la superfície i/o del volum edificats ni modificació substancial de façana, obres auxiliars
de la construcció, obres en finques, parcel·les o solars, obres projectades en la via
pública i legalització d’obres executades assimilables a algun dels tipus anteriors.
Per la naturalesa del seu règim de tramitació, les obres menors es poden diferenciar
en aquelles tramitades seguint el règim d’autorització i les tramitades segons el règim
de comunicació prèvia.
Article 15. Actuacions a tràmit segons el règim d’autorització.
Es tramitaran seguint el règim d’autorització les sol·licituds d’obres menors següents, o
similars:
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- Obres menors, en via pública
Construcció de barraques o quioscs desmuntables per a exposició i venda.
Col·locació de marquesines per als comerços.
-Obres menors, de reparació, modificació o millora d’edificis
interiors o instal·lacions* en locals sempre que no suposin una modificació en la
estructura... (superiors a 25,00m2).
interiors o instal·lacions* en habitatges sense afectar a l’estructura ni les condicions
d’habitabilitat (superiors a 25,00m2) inclou instal·lació d’ascensors.
Reparació de terrats i teulades, amb modificació únicament de l’estructura del terrat.
Construcció de pous, fosses sèptiques i dipòsits de reserva d’aigües, i similars.
Modificació amb afectació estructural de balcons, antostes o elements en voladís.
Execució o modificacions d’obertures i aparadors en façana amb afectació estructural.
Construcció d’altells a locals existents.
Enderrocs d’edificis de menys de 50m2 en una sola planta.
-Obres menors, auxiliars de la construcció
Apuntalament de façanes.
Grues torres.
-Obres menors, en solars i patis
Instal·lació de tanques definitives en sectors sense urbanitzar.
Construcció de cobertes provisionals.
Construcció de murs de contenció.
Construcció de piscines.
- Obres menors, en sòl no urbanitzable – zones rurals
Instal·lacions per explotació de graveres.
Construcció de cobertes agrícoles.
Instal·lació de partions de finques.
Rebaixos, explanacions excavacions i terraplens.
Millora i ampliacions de camins rurals.
Tala d’arbres. Amb autoritzacions expresses.
*

Instal·lacions d’equips de climatització elèctric, fontaneria dades i veu, etc.

Article 16. Documentació necessària.
En funció de l’obra menor considerada, la documentació necessària per a la seva
tramitació segons el règim d’autorització és la continguda en l’annex B-1.
Article 17. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Es tramitaran seguint el règim de comunicació prèvia les sol·licituds d’obres menors
següents, o similars:
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-Obres menors, en via pública
Construcció o reparació de voreres i guals, així com la seva supressió.
Col·locació de rètols, senyeres i anuncis lluminosos.
Col·locació d’elements (pals ), per a instal·lacions de serveis.
Col·locació de tendals en façana de planta baixa.
Tala d’arbres amb condicions de replantació.
Tanques provisionals acopis de material (no vinculades a una altre llicència).
Rases per a instal·lació de i connexió de xarxes.
-Obres menors, de reparació, modificació o millora d’edificis
interiors o instal·lacions* en locals sempre que no suposin una modificació en la
estructura... (inferiors a 25,00m2).
interiors o instal·lacions* en habitatges sense afectar a l’estructura ni les condicions
d’habitabilitat (inferiors a 25,00m2).
Renovació de terrats i teulades o elements auxiliars sense afectació ni modificació
estructural.
Pintat, millora i reparacions de façanes en edificis existents incloent mitgeres al
descobert.
Col·locació de portes i finestres a forats existents (no estructurals)
Col·locació de reixes, baranes i vidrieres.
Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions de desguassos i
clavegueres.
-Obres menors, auxiliars de la construcció
Construcció, instal·lacions de tanques de precaució d’obres.
Construccions de ponts, bastides i similars.
-Obres menors, en solars i patis
Instal·lació de tanques definitives en solars i sectors urbanitzats.
*

Instal·lacions d’equips de climatització elèctric, fontaneria dades i veu, etc.

Article 18. Documentació necessària.
En funció de l’obra menor considerada, la documentació necessària per a la seva
tramitació segons el règim de comunicació prèvia és la continguda en l’annex B-2.
Article 19. Vigència i efectes de la conformitat municipal d’inici de les obres.
La comunicació prèvia amb conformitat municipal per iniciar l’execució de les obres, en
tant no sigui suspesa, tindrà plena vigència i comportarà els mateixos efectes que una
llicencia d’obres convencional, quin caràcter assolirà una vegada perfeccionada pel
decurs d’un mes des de l’endemà de la data de sol·licitud sense que es produeixi cap
requeriment municipal al respecte.
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La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada essencial de la documentació que
conformi la comunicació prèvia tramitada, comportarà la suspensió de les obres fins a
la seva esmena i quedarà sense efecte, entre tant, la vigència i eficàcia de la
conformitat municipal d’execució de les obres.
CAPITOL IV. PRIMERES UTILITZACIONS DELS EDIFICIS/FINALS D’OBRA SENSE
ÚS ESPECÍFIC.
Article 20. Actuacions a tràmit segons el règim de comunicació prèvia.
Tots els expedients de primera utilització dels edificis/final d’obra sense ús específic
es tramitaran conforme al règim de comunicació prèvia.
En la tramitació d’aquest tipus d’actuació urbanística, el registre sense requeriment
municipal de la documentació necessària adient i completa per l’interessat, tindrà els
efectes de conformitat municipal que faculta a l’interessat per a la contractació dels
serveis bàsics amb les companyies subministradores corresponents. Així es permetrà,
entre altres efectes, la posada en marxa de les instal·lacions que ho requereixin.
L’habilitació per a la primera ocupació es podrà referir a la totalitat o a una part del
projecte amb llicència d’obres, però en aquest cas darrer caldrà justificar la
independència funcional de la part en qüestió, amb la conseqüent finalització de tots
els accessos i els elements comuns de l’edificació que siguin necessaris per la
utilització de les parts rebudes.
Si l’ocupació de l’immoble comporta entrada de vehicles des de la via pública al mateix
immoble, cal tramitar de forma prèvia la llicència de gual corresponent, i cal disposar
de tots els títols habilitants per l’exercici de l’activitat que correspongui.
Article 21. Documentació necessària.
La documentació necessària per a la tramitació de primeres utilitzacions dels
edificis/final d’obra sense ús específic és la continguda en l’annex C.
Article 22. Vigència i efectes de la conformitat per a la contractació de serveis.
La comunicació prèvia amb conformitat municipal que faculta a l’interessat per a la
contractació dels serveis bàsics amb les companyies subministradores, en tant no
sigui suspesa, tindrà plena vigència i comportarà els mateixos efectes que una
llicència de primera utilització convencional, quin caràcter assolirà una vegada
perfeccionada pel decurs d’un mes des de l’endemà de la data de sol·licitud sense que
es produeixi cap requeriment municipal al respecte.
En aquest sentit, totes les despeses derivades de les escomeses que sigui necessari
realitzar, per mantenir o assolir la condició de solar el terreny, seran a càrrec del seu
propietari.
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La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada essencial de la documentació que
conformi la comunicació prèvia tramitada, comportarà la pèrdua de vigència i eficàcia
de la conformitat de contractació provisional de serveis fins la seva esmena.
CAPITOL V. PARCEL·LACIONS/DIVISIONS HORITZONTALS.
Article 23. Actuacions a tràmit segons el règim d’autorització.
Tots els expedients de sol·licitud de llicència de parcel·lació es tramitaran conforme al
règim d’autorització. Tindran aquesta mateixa consideració les sol·licituds orientades a
la constitució de règims de propietat horitzontal o de complexos immobiliaris.
Article 24. Documentació necessària.
La documentació necessària per a la tramitació de les llicències de parcel·lació o
divisió horitzontal que se sol·licitin és la continguda en l’annex D.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades quantes ordenances vigents a l’àmbit d’aplicació de la present
Ordenança s’oposin al que aquesta estableix.

DISPOSICIO FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor en els termes establerts als articles 49 i 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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ANNEX B1
obres menors (règim d’autorització)

x

x

x

x

x

obres menors, de reparació, modificació o millora d’edificis
interiors
o
instal·lacions* en locals
sempre que no suposin
x
x
x
x
una modificació en la
estructura... (superiors
a 25,00m2).
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Altres documents

Ocupació de la via pública

Mostres de color

x

Fotografies

x

Altres:

Doc. gestió de residus, declaració
(si no
responsable
ho incorpora el projecte)
Salut
i
Seguretat
Doc.
(si no ho incorpora el projecte)

x

Nomenament de contractista

obres menors, en via pública
Construcció
de
barraques o quioscs
x
desmuntables per a
exposició i venda.
Col·locació
de
marquesines per als x
x
comerços.

Assumeix tècnic

inclourà
(que
tècnic
Projecte
memòria,pressupost,plànols, ...)
Documentació tècnica (que inclourà
descripció i croquis)

documentació necessària

Sol·licitud

Tipologies d’obra
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interiors
o
instal·lacions*
en
habitatges
sense
afectar a l’estructura ni
les
condicions
d’habitabilitat (superiors
a
25,00m2)
inclou
instal·lació
d’ascensors.
Reparació de terrats i
teulades,
amb
modificació únicament
de
l’estructura
del
terrat.
Construcció de pous,
fosses
sèptiques
i
dipòsits de reserva
d’aigües, i similars.
Modificació
amb
afectació estructural de
balcons, antostes o
elements en voladís.
Execució
o
modificacions
d’obertures i aparadors
en
façana
amb
afectació estructural.
Construcció d’altells a
locals existents.
Enderrocs d’edificis de
menys de 50m2 en una
sola planta.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

obres menors, auxiliars de la construcció
Apuntalament
de
x
x
x
façanes.
Grues torres.
x
x
x

x

obres menors, en solars i patis
Instal·lació de tanques
definitives en sectors x
sense urbanitzar.

x

x

x

x

x

x

x

x

Pàgina 47 de 103
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

x(1)

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Construcció
de
x
cobertes provisionals.
Construcció de murs de
x
contenció.
Construcció
de
x
piscines.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

obres menors, en sòl no urbanitzable – zones rurals
Tala d’arbres. Amb
autoritzacions
x
x
expresses.
Construcció
de
x
x
x
x
cobertes agrícoles.
Instal·lació de partions
x
x
x
x
de finques.
Rebaixos, explanacions
excavacions
i x
x
x
x
x
terraplens.
Millora i ampliacions de
x
x
x
x
x
camins rurals.
Instal·lacions
per
x
x
x
explotació de graveres.

x

x
x
x
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ANNEX B2
obres menors (règim de comunicació prèvia)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Altres documents

x

Ocupació de la via pública

x

Mostres de color

x

Fotografies

x

Altres:

x

Assumeix tècnic

Doc. gestió de residus, declaració
(si no
responsable
ho incorpora el projecte)
Salut
i
Seguretat
Doc.
(si no ho incorpora el projecte)

obres menors, en via pública
Construcció
o
reparació de voreres i
x
guals, així com la
seva supressió.
Col·locació de rètols,
senyeres i anuncis x
lluminosos.
Col·locació
d’elements (pals ), per
x
a instal·lacions de
serveis.
Col·locació de tendals
en façana de planta x
baixa.
Tala d’arbres amb
condicions
de x
replantació.
Tanques provisionals
acopis de material (no
x
vinculades a una altre
llicència).

Nomenament de contractista

inclourà
(que
tècnic
Projecte
memòria,pressupost,plànols, ...)
Documentació tècnica (que inclourà
descripció i croquis)

documentació necessària

Sol·licitud

Tipologies d’obra

x

x

x

x

x

x

x
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Rases
per
a
instal·lació
de
i x
connexió de xarxes.

x

x(2)

x

x

x

obres menors, de reparació, modificació o millora d’edificis
interiors
o
instal·lacions*
en
locals sempre que no
suposin
una x
x
x
x
modificació
en
la
estructura... (inferiors
a 25,00m2).
interiors
o
instal·lacions*
en
habitatges
sense
afectar a l’estructura x
x
x
x
ni
les
condicions
d’habitabilitat
(inferiors a 25,00m2).
Renovació de terrats i
teulades o elements
auxiliars
sense
x
x
x
x
x
afectació
ni
modificació
estructural.
Pintat,
millora
i
reparacions
de
façanes en edificis x
x
x(3) x
x
x
existents
incloent
mitgeres al descobert.
Col·locació de portes i
finestres
a
forats
x
x
x
x
existents
(no
estructurals)
Col·locació de reixes,
x
x
x
x
baranes i vidrieres.
Construcció,
reparació
o
substitució
de
canonades
x
x
x
x
d’instal·lacions
de
desguassos
i
clavegueres.

x

x

x

x

x

x
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obres menors, auxiliars de la construcció
Construcció,
instal·lacions
de
x
x
tanques de precaució
d’obres.
Construccions
de
ponts,
bastides
i x
x
similars.
obres menors, en solars i patis
Instal·lació
de
tanques definitives en
x
x
solars
i
sectors
urbanitzats.
*
x(2)
x(3)

x(4)

x(4)

x

x

x

Instal·lacions d’equips de climatització elèctric, fontaneria dades i veu, etc.
Sempre que la instal·lació ho requereixi.
Quan la instal·lació auxiliar per a l’execució de les obres ho requereixi.

Altres documents:
x(1)
x(4)

Assegurances i certificats requerits a la sol·licitud.
Presentació de la llicència d’obres relacionada.
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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

9. Aprovació inicial de modificació d’Estatuts de la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament ( exp. 598/2015 )
Atès que el passat 23 de març de 2015, l’Assemblea General de la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament, Mancomunitat de la qual és membre aquest
municipi, va aprovar per unanimitat l’inici del procediment de modificació dels articles 2
i 3 dels seus Estatuts, que quedarien redactats d’acord amb el text següent:
-

Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial.

Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament.
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser canviada
per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí oficial pertinent.
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis que
en cada moment integrin la Mancomunitat.
-

Article 3. Finalitat i objecte.

La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics
i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis relacionats.
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i
el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el
seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat.
Atès que tal i com consta a la proposta de l’acord que es va aprovar, la Mancomunitat
es va constituir l’any 1985 i la majoria dels articles dels seus Estatuts van ser redactats
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aleshores. Des de llavors, la normativa relativa al sanejament d’aigües residuals ha
estat modificada en diverses ocasions, així com la legislació administrativa i legislació
en matèria d’aigües.
Atès que la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ja posat de
manifest a aquest Ajuntament que és recomanable i necessari adaptar la redacció dels
Estatuts a l’actual marc legislatiu i normatiu per facilitar el funcionament de la
Mancomunitat i la consecució dels seus objectius. A més, els actuals Estatuts han
d’expressar la realitat actual de la Mancomunitat i no la situació en la seva constitució
fa gairebé 30 anys.
Atès que l’actual objecte de la Mancomunitat fa referència únicament a sistemes
d’evacuació i tractament d’aigües residuals i que actualment la normativa a nivell
europeu s’enfoca cap a la gestió global del cicle integral de l’aigua. Per tant, per
aconseguir una millor capacitat de gestió de la Mancomunitat cal adaptar el seu
objecte i finalitat per preparar-la per al futur immediat conforme a aquesta nova realitat
normativa.
Atès que la seu social que consta als Estatuts (c. Pompeu Fabra, 13 de Manresa) ja no
és on estan ubicades les oficines de la Mancomunitat i tenint en compte la dificultat de
tramitació de modificació dels Estatuts cal doncs aprofitar el canvi en l’objecte social
per adaptar la seu social a la ubicació real de la Mancomunitat. Igualment, s’hi ha
afegit la possibilitat de modificació de la seu social per part de l’Assemblea de la
Mancomunitat, incorporant doncs flexibilitat a un article que és susceptible de canvis
més freqüents que la resta d’articles.
Atès que d’acord amb l’article 24 dels Estatuts de la Mancomunitat, “si la modificació
afecta a l’objecte de la Mancomunitat, cal com a requisit previ, l’acord inicial de tots els
ajuntaments dels municipis que integren la Mancomunitat adoptat per majoria simple”.
Malgrat tot l’anterior, s’annexa al present informe dels serveis jurídics municipals
posant de manifest unes observacions en relació a la part expositiva anteriorment
transcrita de la present proposta, feta per la Mancomunitat de Municipis del Bages per
al Sanejament, així com la necessitat de que, en cas de prendre’s l’acord de
modificació inicial dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat, es faci per
aprovació de la majoria absoluta dels membres de la corporació.
PROPOSTA PART DISPOSITIVA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedarien redactats
d’acord amb el text següent:
-

Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial.
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Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament.
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser canviada
per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí oficial pertinent.
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis que
en cada moment integrin la Mancomunitat.
-

Article 3. Finalitat i objecte.

La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics
i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis relacionats.
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i
el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el
seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat.
Segon. No obstant l’anterior, l’aprovació inicial de modificació de l’article 3 no implicarà
cap canvi en els compromisos assumits per aquest Ajuntament pel que fa a la gestió
dels serveis públics d’abastament d’aigua potable i sanejament.
Tercer. Delegar a la Mancomunitat el tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial de
la modificació dels Estatuts.
Quart. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament.
Cinquè. Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

PRECS I PREGUNTES
No consten
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ANNEX AL PUNT 4 :
Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (primer
trimestre 2015) de subministrament d’informació de les entitats locals ( EXP.
647/2015 )
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 20:45 hores del dia 9 DE JULIOL DE 2015
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA ( als efectes de la inclusió al llibre d’actes )
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau
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