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ACTA NÚM. 13/2015 ( 1213.03.013 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 9 DE SETEMBRE 
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 ) 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   

Cap dels membres de l’òrgan col.legiat 

 

SR. SECRETARI: 

Josep González Ballesteros, secretari 

 

ALTRES :  

Sra. Gemma Bau Puig, interventora  

 

 

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.  
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ASSUMPTES 
EXPEDIENT 

PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL  

1. Aprovació de l’acta de les següents 
sessions del Ple: 10 de juny de 
2015 ( aprovació d’actes ) i 9 de 
juliol de 2015 ( ordinària ) 

781/2015 
932/2015 

4 00:00:18 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

2/2015 
4 00:01:10 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 28 d’abril de 2015 ( 
extraordinària i urgent ), 4 de maig ( 
ordinària ), 18 de maig ( ordinària ), 
1 de juny ( ordinària i extraordinària 
i urgent ), 10 de juny ( aprovació 
d’actes ), 29 de juny ( ordinària ), 3 
de juliol ( extraordinària ) i 13 de 
juliol de 2015 ( ordinària ) 

591/2015 
592/2015 
662/2015 
734/2015 
785/2015 
847/2015 
915/2015 
931/2015 
951/2015 

19 01:00:13 

4. Informació de les regidories  - 19 01:20:29 

MOCIONS I PROPOSTES    

5. Moció conjunta dels grups 
municipals sobre la modificació del 
decret 58/2014, de constitució de la 
comissió de seguiment del contracte 
de servei de gestió de la Residència 
i Centre de dia municipals Gent 
Gran 

1161/2015 20 01:32:00 

6. Moció conjunta dels grups 
municipals sobre la rehabilitació, 
millora i manteniment del parc de la 
Torre de Sanmartí 

1163/2015 22 01:41:38 

7. Moció que presenten els grups 
ERC-AM Sant Fruitós, Gent fent 
Poble i CIU sobre la col·locació 
d’estelades a diverses rotondes i 
places del municipi 

1162/2015 28 01:52:00 

Sobrevingut 1. Mocio de suport a l’acollida 
de població refugiada 

1205/2015 30 02:15:37 

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 

 
  

8. Aprovació definitiva del compte 
general de l'exercici 2014 

1025/2015 
33 02:35:05 
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9. Modificació primera de les mesures 
organitzatives integrants del 
Cartipàs municipal del mandat 
2015-2019 respecte a matèries 
competència del Ple 

884/2015 

34 02:37:44 

10. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques 
d’autorització per reposar dues 
places d’agent de la policia local 

1035/2015 

55 02:40:24 

11. Modificació de la plantilla, de la 
relació de llocs de treball i 
modificació acord serveis bàsics 
prioritaris. 

1055/2015 

65 02:48:20 

12. Ordenança municipal reguladora de 
l’execució alternativa al pagament 
de deutes amb la hisenda municipal 
de l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages mitjançant la realització de 
treballs en benefici de la comunitat: 
Inici de l’expedient i constitució de 
comissió d’estudi. 

1156/2015 

71 03:08:16 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

13. Ordenança municipal reguladora de 
gestió dels residus municipals. Inici 
de l’expedient i constitució de 
comissió d’estudi. 

1157/2015 

73 03:44:17 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA     

14. Aprovació de proposta de 
determinació de les festes locals per 
l’any 2016 

897/2015 75 03:18:52 

PRECS I PREGUNTES  No consten  - 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 10 de juny de 2015 
(aprovació d’actes) i 9 de juliol de 2015 (ordinària) ( exp. 781/2015  i 932/2015) 
 

 
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  

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  

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

( exp. 2/2015 ) 
 

2015-0532 2/7/15 923/2015 Conveni de col·laboració entre l’ajuntament, 
l’INS Gerbert d’Aurillac i la Federació Catalana 
de Basquetbol per a la cessió dels espais 
adequats de l’Escola de Música i l’IES Gerbert 
d’Aurillac, per poder portar a terme el curs-
campus d’entrenador nivell 0 

2015-0533 2/7/15 955/2015 Renúncia voluntària d’un treballador interí que 
prestava serveis com a agent de la policia local 

2015-0534 2/7/15 964/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a les relacions de factures 
números O/2015/38 i O/2015/39 

2015-0535 2/7/15 517/2015 Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponent als 
lloguers dels locals destinats a diferents serveis 
municipals durant el mes de juliol de 2015 

2015-0536 2/7/15 898/2015 Regularització de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de juny de 2015 

2015-0537 2/7/15 931/2015 Convocatòria de sessió extraordinària i urgent 
de la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 
2015 
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2015-0538 2/7/15 136/2015 Els representants sindicals del personal laboral i 
funcionari sol·liciten la devolució de la part 
proporcional de la paga extra de Nadal 2012, 
segons la Llei General de Pressupostos per a 
l’any 2015 

2015-0539 3/7/15 956/2015 Aprovació del padró del preu públic dels usuaris 
de la Llar d’infants Les Oliveres corresponent al 
mes de juliol de 2015 

2015-0540 3/7/15 962/2015 Aprovació del padró de matrícules de la Llar 
d’infants Les Oliveres per curs 2015-2016 

2015-0541 3/7/15 922/2015 Denegació de sol·licitud d’exempció de 
pagament de la quota de juliol a un usuari de la 
llar d’infants 

2015-0542 3/7/15 954/2015 Autorització per a la celebració del 
Corretasques 2015 

2015-0543 3/7/15 932/2015 Convocatòria de sessió ordinària del ple per al 
dia 9 de juliol de 2015 

2015-05441 3/7/15 825/2015 Mesura de sorolls d’activitat de bar amb 
terrassa (ANUL·LAT) 

2015-0545 4/7/15 890/2015 Llicència de primera ocupació 

2015-0546 4/7/15 794/2015 Llicència urbanística 

2015-0547 4/7/15 787/2015 Llicència urbanística 

2015-0548 4/7/15 887/2015 Llicència urbanística 

2015-0549 4/7/15 883/2015 Llicència urbanística 

2015-0550 4/7/15 874/2015 Llicència urbanística 

2015-0551 4/7/15 472/2015 Llicència urbanística 

2015-05522 4/7/15 949/2015 Llicència urbanística 

2015-05533 4/7/15 482/2015 Llicència urbanística 

2015-0554 7/7/15 878/2015 Llicència urbanística 

2015-0555 7/7/15 884/2015 Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 

2015-05564 7/7/15 230/2015 Bonificació taxa escombraries 5/2015 

2015-0557 7/7/15 862/2015 Denegació assistència a formació per no 
realitzar tasques relacionades amb aquesta 

 

 
                                                        
1
 El decret núm. 2015-0544, de 3 de juliol de 2015, es va enviar erròniament al llibre de decrets quan encara 

estava en fase de proposta, per la qual cosa es va anul·lar. La versió correcta és el decret núm. 2015-0567, de 8 
de juliol de 2015. 
2
 El decret núm. 2015-0552, de 4 de juliol de 2015, s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 

3
 El decret núm. 2015-0553, de 4 de juliol de 2015, s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 

4
 El decret núm. 2015-0556, de 7 de juliol de 2015, és nul,  ja que no va ser signat pel regidor amb competència 

en l’àrea. El decret que el substitueix i que conté les signatures correctes és el núm. 2015-0571, de 9 de juliol de 
2015 
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2015-0558 7/7/15 284/2015 Resolució de la sol·licitud presentada en relació 
a l'obertura del bar del pavelló i fer-se càrrec 
l'entitat ASFE de la gestió del bar pels 
esdeveniments esportius del mes de juliol 

2015-0559 7/7/15 898/2015 Regularització nòmina juny d’un treballador 

2015-0560 7/7/15 971/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº971/2015 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de relació 
O/2015/40 

2015-0561 7/7/15 920/2015 Adscripció en comissió de serveis d’un agent de 
la policia local 

2015-0562 7/7/15 938/2015 Pròrroga comissió de serveis d’un treballador 

2015-0563 7/7/15 967/2015 Auxili de serveis administratius per part de la 
Policia Local durant el període de vacances de 
l’agutzil  

2015-05645 7/7/15 230/2015 Bonificació taxa escombraries 5/2015 
(ANUL·LAT) 

2015-0565 7/7/15 332/2015 Convocatòria de la comissió per a la implantació 
de la fibra òptica al municipi 

2015-0566 8/7/15 972/2015 Contractació laboral durant 15 dies per període 
de tancament de l’aula socioeducativa 

2015-0567 8/7/15 825/2015 Canvi de data per a la realització de l’estudi de 
soroll relatiu a l’activitat de bar i terrassa 
emplaçada a l’avinguda Sant Joan, 43 

2015-0568 9/7/15 986/2015 Atorgament bestreta a un treballador 

2015-0569 9/7/15 797/2015 Autorització adscripció en comissió de serveis a 
un treballador amb efectes de 01.10.2015 

2015-0570 9/7/15 951/2015 Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel 13/07/2015 

2015-0571 9/7/15 230/2015 Bonificació taxa escombraries 5/2015 

2015-0572 9/7/15 822/2015 Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència mes de juliol 

2015-0573 9/7/15 974/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient núm. 974/2015 de 
RELACIÓ DE FACTURES O/2015/42 

2015-0574 10/7/15 953/2015 Llistat per el cobrament del servei d'atenció 
domiciliària del mes de juny 

                                                        
5
 El decret núm. 2015-0564, de 7 de juliol de 2015, és nul,  ja que no va ser signat pel regidor amb competència 

en l’àrea. El decret que el substitueix i que conté les signatures correctes és el núm. 2015-0571, de 9 de juliol de 
2015 
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2015-0575 14/7/15 729/2015 Llista admesos i exclosos provisional, 
composició tribunal i dates exàmens procés 
selectiu treballadora familiar 

2015-0576 14/7/15 332/2014 Desconvocatòria de la comissió per a la 
implantació de la fibra òptica al municipi 

2015-0577 14/7/15 1005/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº1005/2015 de 
RELACIÓ DE FACTURES O/2015/44 i 
O/2015/45 

2015-0578 14/7/15 995/2015 Indemnitzacions per assistències als membres 
de la Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals de l’1 al 12 de juny de 2015 

2015-05796 14/7/15 995/2015 Indemnitzacions per assistències als membres 
de la Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals del 22 al 30 de juny de 2015 

2015-0580 14/7/15 995/2015 Indemnitzacions per assistències als membres 
de la Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals del 13 al 21 de juny de 2015 

2015-0581 15/7/15 998/2015 Reconeixement trienni d’una treballadora 

2015-0582 15/7/15 990/2015 Reconeixement trienni d’una treballadora 

2015-0583 15/7/15 991/2015 Reconeixement trienni d’una treballadora 

2015-0584 15/7/15 992/2015 Reconeixement trienni d’una treballadora 

2015-0585 15/7/15 993/2015 Reconeixement trienni d’un treballador 

2015-0586 15/7/15 997/2015 Reconeixement trienni d’una treballadora 

2015-0587 15/7/15 256/2015 Llicència d’instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració durant els mesos de 
maig, juny i juliol de 2015 

2015-0588 15/7/15 988/2015 Concessió del servei de Teleassistència 

2015-0589 15/7/15 983/2015 Concessió del servei d'atenció domiciliària 

2015-0590 15/7/15 1010/2015 Concessió d’ajudes d’urgència social 

2015-0591 16/7/15 981/2015 Incoacions de sancions de trànsit, remeses 
1502929-15030191 

2015-0592 16/7/15 373/2014 Confirmació  del Decret disposat pel Secretari 
en data 25.06.15 de convocatòria de la 
Comissió Paritària de l’Aeròdrom 

2015-0593 16/7/15 1002/2015 Suspensió relació laboral d’una treballadora per 
haver-li estat reconeguda una IP grau gran 
invalidesa 

2015-0594 16/7/15 581/2015 Desestimació de l’ampliació horària sol·licitada 

2015-0595 16/7/15 1008/2015 Autorització celebració II Festival Elles 

                                                        
6
 El decret núm. 2015-0579, de 14 de juliol de 2015, s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 
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2015-05967 16/7/15 85/2015 Declaració responsable d’obertura 

2015-0597 16/7/15 994/2015 Reconeixement antiguitat i trienni d’una 
treballadora 

2015-0598 16/7/15 300/2015 Canvi de titularitat 

2015-05998 16/7/15 85/2015 Declaració responsable d’obertura 

2015-0600 16/7/15 5/2014 Sol·licitud de redimensionament de la subvenció 
atorgada per l'actuació Impermeabilització del 
cobert de la màquina de batre (XGL-Progr. 
complementari suport a l'economia productiva 
local-fase 2, línia rehabilitació edificis singulars). 

2015-0601 16/7/15 913/2015 Reconeixement antiguitat d’un treballador 

2015-0602 16/7/15 995/2015 Rectificació d’un error aritmètic corresponent al 
Decret 2015-0580 

2015-0603 16/7/15 1081/2014 Aprovació de factura de contracte serveis, 
redacció d’estudi previ i de projecte d’execució 
de la 1ª fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer Padró (70% dels 
treballs de redacció del projecte d’execució i 
estudi de seguretat i salut). 

2015-0604 16/7/15 1006/2015 Contractació d’una treballadora en substitució 
de la titular durant període de vacances estiu 
2015 

2015-0605 16/7/15 975/2015 Reconeixement antiguitat d’un treballador 

2015-0606 16/7/15 671.07.011/
02 

Canvi no substancial de la llicència ambiental 

2015-0607 16/7/15 894/2015 Sancions de trànsit de la Diputació de 
Barcelona 

2015-0608 16/7/15 899/2015 Sanció en matèria de convivència ciutadana 

2015-0609 16/7/15 898/2015 Regularització nòmina d’una treballadora com a 
conseqüència del reconeixement de la IP grau 
gran invalidesa 

2015-0610 16/7/15 156/2015 Convocatòria de la comissió d'estudi per a 
l'elaboració del projecte d'ordenança municipal 
sobre simplificació administrativa en matèries 
d’intervenció urbanística i d’activitats 

2015-0611 16/7/15 191/2015 Aprovació de factura de contracte de serveis de 
DO, direcció d’execució i CSS de les obres 
d’ampliació de la Residència d’avis i centre de 
dia El Lledoner (12,34 % d’obra executada) 

                                                        
7
 El decret núm. 2015-0596, de 16 de juliol de 2015, ha estat assignat erròniament a l’expedient núm. 70/2015 en 

el llibre de decrets, quan l’expedient correcte d’assignació hauria de ser el 85/2015. 
8
 El decret núm. 2015-0599, de 16 de juliol de 2015, és nul, ja que va ser enviat anteriorment al llibre de decrets 

amb el número 2015-0596, de 16 de juliol de 2015. 
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2015-0612 16/7/15 2013.01.03 Aprovació de factura del 70% de l’import dels 
treballs de la direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut, que corresponen a un 35% del 
valor total del contracte (reducció riscos 
inundabilitat Torrent Bo). 

2015-0613 17/7/15 546/2015 Suspensió 3 mesos tràmit resolució Projecte 
urbanització UA 14 Ctra.Artés 

2015-0614 17/7/15 548/2015 Suspensió 3 mesos tràmit resolució escriptura 
reparcel·lació voluntària UA 14 Ctra.Artés 

2015-0615 17/7/15 1033/2015 Concessió d’ajut econòmic d’urgència social 

2015-0616 20/7/15 1025/2015 Convocatòria de la Comissió de Presidència i 
Serveis Centrals en funció de comissió especial 
de comptes 

2015-0617 21/7/15 1048/2015 Amortització préstecs caixa crèdit Diputació de 
Barcelona - anualitat 2015 

2015-0618 21/7/15 1047/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº1047/2015 de 
relació de factures O/2015/60 i O/2015/62 

2015-0619 21/7/15 1842/2014 Aprovació de la factura corresponent al 90% 
dels treballs de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut de la instal•lació d’una caldera 
de biomassa al pavelló 

2015-0620 21/7/15 1608/2014 Aprovació de la factura corresponent al 15% 
dels treballs tècnics per la redacció de la 
modificació puntual de planejament a l'àmbit de 
la zona industrial d'EEPSA-Elementos 
Estructurales Prefabricados, S.A. 

2015-0621 21/7/15 1388/2014 Aprovació de la factura del contracte menor de 
serveis per la redacció del projecte 
d’impermeabilització del cobert de la Màquina 
de Batre 

2015-06229 21/7/15 1503/2014 Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra núm. 2 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 

                                                        
9
 El decret núm. 2015-0622 conté un error material al títol: on diu “corresponent al mes de maig de 2015” hauria 

de dir “corresponent al mes de juny de 2015”, tal i com consta a la part expositiva.. 
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2015-0623 21/7/15 1882/2014 Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra única del contracte menor 
d’execució de les obres del "Projecte 
d'urbanització anticipada de la Plaça de Vila, 
enderrocs i condicionament de pavimentació. 
Fase 1” 

2015-0624 21/7/15 229/2015 Aprovació de les factures corresponents a la 
Certificació d’Obra núm. 2, de direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres d'urbanització 
anticipada del c/ de Barcelona 

2015-0625 21/7/15 985/2015 Gratificacions per serveis extraordinaris 
corresponents al mes de juny 

2015-0626 21/7/15 1019/2015 Renúncia voluntària de l’auxiliar de biblioteca. 

2015-0627 21/7/15 487/2015 Convocatòria de la comissió d’estudi de 
participació de grups municipals en els òrgans 
d'informació i difusió municipal pel dia 
23.07.2015 

2015-0628 21/7/15 952/2015 Sol·licitud de tarifa reduïda de quota mensual 
de la Llar d’infants 

2015-0629 21/7/15 1032/2015 Comissió de serveis de la secretària de alcaldia 

2015-0630 21/7/15 584/2015 Instrucció relativa al Tauler Edictal Únic (TEU) i 
determinació d’usuaris 

2015-0631 21/7/15 963/2015 Sol·licitud de tarifa reduïda de quota mensual 
de la Llar d’infants 

2015-0632 21/7/15 556/2015 Concessió de targeta d'aparcament per a 
persones amb discapacitat 

2015-0633 21/7/15 729/2015 Llista d’admesos i exclosos definitiva per al 
procés selectiu de treballadora familiar fins a la 
cobertura definitiva de la plaça 

2015-0634 21/7/15 702/2015 Modificació de les instruccions d’aplicació a la 
plataforma GESTIONA (trasllat d’expedients de 
planejament a l’arxiu i text refós de les 
instruccions) 

2015-0635 21/7/15 1584/2014 Inadmissió de recurs presentat per un opositor 
contra la prova psicotècnica de la borsa 
d’agents de la policia local 

2015-0636 21/7/15 1646/2014 Llicència urbanística núm. 2014/1646 
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2015-0637 21/7/15 899/2015 Sanció en matèria de convivència ciutadana 

2015-0638 21/7/15 1031/2015 Extinció de la relació laboral d’un oficial de la 
brigada d’obres per jubilació i de l’oficial en 
contracte de relleu que en depenia 

2015-0639 22/7/15 183/2015 Exempcions de la taxa d’escombraries per 
ingressos inferiors al SMI 

2015-0640 23/7/15 140/2015 Aprovació de les factures corresponents a la 
Certificació d’Obra núm. 2 de les obres 
anticipades per a la urbanització del carrer 
Barcelona, entre el carrer Jaume Balmes i l’Av. 
Dr. Fleming 

2015-0641 23/7/15 1050/2015 Expedient sancionador en matèria de trànsit 

2015-0642 23/7/15 1015/2015 Convocatòria de sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dilluns 27/07/2015 

2015-0643 23/7/15 1053/2015 Ordre d'execució a l'Hostal Pineda de Bages 

2015-0644 24/7/15 70/2015 Declaració responsable d'obertura 

2015-0645 24/7/15 252/2015 Adjudicació del projecte de reparació, direcció i 
coordinació de seguretat i salut de les obres 
d’impermeabilització del cobert de la Màquina 
de Batre 

2015-0646 24/7/15 1067/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient núm. 1067/2015, 
relació de factures número O/2015/66 i 
O/2015/68 

2015-0647 24/7/15 476/2015 Llicència urbanística núm. 476/2015 

2015-0648 24/7/15 1041/2015 Llicència urbanística núm. 1041/2015 

2015-0649 24/7/15 473/2015 Llicència urbanística núm. 473/2015 

2015-065010 24/7/15 977/2015 Llicència urbanística núm. 977/2015 

2015-0651 24/7/15 979/2015 Llicència urbanística núm. 979/2015 

2015-0652 24/7/15 67/2014 Tancament i trasllat a l'arxiu de l'expedient 
0067/2014 per firma de conveni transaccional 

2015-0653 24/7/15 4/2015 Baixes definitives al padró municipal d’habitants 
per inscripció indeguda 

2015-0654 24/7/15 1059/2015 Designació de representants de la corporació 
en òrgans col·legiats de participació, negociació 
col·lectiva i representació dels empleats públics 

2015-0655 24/7/15 825/2015 Correcció de dades del decret núm. 2015-0567 

                                                        
10

 En la part dispositiva del decret núm. 2015-0650, de 24 de juliol de 2015, on diu: [...] “Expedient: 794/2015. 
Obres: Repassar teulada (màx. 20,00 m2), al carrer Monturiol, 1, segons documentació adjunta” [...], hauria de 
dir: “Expedient: 977/2015. Obres: canalització de 303 metres de canonada de gas de PE Ø63 mm i instal·lació 
d’un ramal de PE de Ø32 mm”. Aquest decret és nul i será substituït (pendent) 
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2015-0656 27/7/15 968/2015 Llicència d’obres en sòl no urbanitzable per 
tancament de l’aeròdrom 

2015-0657 28/7/15 1060/2015 Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de juliol de 2015 

2015-0658 28/7/15 1004/2015 Sol·licitud de tarifa reduïda de quota mensual 
de la Llar d’infants 

2015-0659 28/7/15 868/2015 Restauració de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat (obres o actuacions ja 
executades sense títol habilitant o sense haver 
realitzat la comunicació prèvia exigida) 

2015-0660 28/7/15 684/2015 Danys al mobiliari urbà: desperfectes causats 
per accident de trànsit 18 - 11/05/2015 
Carretera de Vic (semàfor Raval), segons 
informe tècnic 

2015-0661 28/7/15 1077/2015 Denegació de petició formulada per a la 
instal·lació de pancartes 

2015-0662 29/7/15 1037/2015 Reconeixement d’antiguitat d’un funcionari 

2015-0663 29/7/15 1075/2015 Remeses de sancions de trànsit de la Diputació 

2015-0664 29/7/15 156/2015 Deixar sense efectes la convocatòria de la 
comissió d'estudi per l'elaboració del projecte 
d'ordenança municipal sobre simplificació 
administrativa en matèria d'intervenció 
urbanística i d'activitats, prevista pel dia 
30/07/2015 

2015-0665 31/7/15 884/2015 Delegació d'alcaldia per absència ( vacances 
agost 2015 ) 

2015-0666 31/7/15 1685/2014 Aprovació de factura de la Certificació d’obra 
núm. 1 del projecte executiu de carril de gir a 
l’esquerra de la rotonda de la ctra. N141C i la B-
451 i reordenació dels sentits dels carrers Josep 
Boixaderas i Jaume Galobart, a Torroella de 
Baix 

2015-0667 31/7/15 1060/2015 Regularització de nòmina del mes juliol 

2015-0668 31/7/15 1020/2015 Nomenament funcionària interina com a auxiliar 
de biblioteca per renúncia voluntària de la titular 

2015-0669 31/7/15 594/2015 Aprovació del PSS del contracte mixt d’obres de 
climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (fase 2) i els serveis de manteniment 
preventiu i manteniment correctiu amb garantia 
total 
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2015-0670 31/7/15 1882/2014 Aprovació de l’acta de recepció d’obres 
"Projecte d'urbanització anticipada de la Plaça 
de Vila, enderrocs i condicionament de 
pavimentació. Fase 1” 

2015-0671 31/7/15 1084/2015 Rutes de treball en la pràctica de les 
notificacions de l'agutzil municipal 

2015-0672 31/7/15 1490/2014 Aprovació de l’acta de recepció d’obres de 
l’arranjament del pas inferior al Torrent Graner i 
tram del camí lateral al riu d’Or, a l’altura de la 
cruïlla amb crta. N-141-c 

2015-0673 31/7/15 1058/2015 Autorització per a la marxa de torxes pels 
carrers del poble el dia 10-09-2015 

2015-0674 31/7/15 517/2015 Aprovació del reconeixement d’obligació i 
ordenació del pagament corresponent als 
lloguers de locals que ocupen diferents serveis 
municipals (AGOST/2015) 

2015-0675 31/7/15 945/2015 Execució d'obres per emergència en matèria de 
sanejament al polígon industrial de la Serreta 

2015-0676 31/7/15 1081/2015 Contractació de treballadora familiar 
guanyadora del procés selectiu fins a la provisió 
definitiva  

2015-0677 31/7/15 1070/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 1070/2015 de la 
relació de factures número O/2015/73 

2015-0678 3/8/15 927/2015 Realització de mesures sonomètriques d’un 
ascensor en edifici plurifamiliar situat al carrer 
Sallent 70 

2015-0679 3/8/15 884/2015 Delegació de firma de xecs bancaris a efectes 
de materialització de pagament (període 
03/08/2015 a 06/08/2015) 

2015-0680 3/8/15 1584/2014 Revisió d’examen psicotècnic i entrevista de 
contrast a un opositor de la borsa de treball per 
a agents de la policia local 

2015-0681 3/8/15 1088/2015 Concessió del servei de teleassistència 

2015-0682 3/8/15 1087/2015 Concessió d'ajuda econòmica d'urgència social 

2015-0683 3/8/15 1095/2015 Contractació d’educadora de la llar d’infants en 
substitució de la titular 

2015-0684 4/8/15 1078/2015 Contractació d’educadora de la llar d'infants pel 
curs 2015-2016 per increment d’alumnes 

2015-0685 4/8/15 1584/2014 Citació a un opositor a la borsa de treball de la 
policia local per a revisió d’examen psicotècnic 

2015-0686 4/8/15 1079/2015 Autorització per a celebració de festa country 
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2015-0687 4/8/15 17/1991 Cessament d’activitat d’estampació i 
encunyació de peces metàl·liques 

2015-0688 5/8/15 1685/2014 Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra núm. 1 de les obres per a 
l’execució del “Projecte d’urbanització 
anticipada UA15a Camí del Cementiri” 

2015-0689 5/8/15 765/2015 Comunicació de llocs disponibles per a la 
col·locació de propaganda electoral, i locals per 
a actes de campanya i convocatòria de Ple 
extraordinari per a la celebració del sorteig dels 
membres de les meses – Eleccions al 
Parlament de Catalunya 2015 

2015-0690 5/8/15 1584/2014 Resolució del recurs d’alçada presentat per un 
opositor de la borsa de treball d’agents de la 
policia local 

2015-0691 5/8/15 1685/2014 Correcció d’errors del Decret 2015-0666 

2015-0692 5/8/15 1103/2015 Indemnització per assistències als membres de 
la corporació i assignació mensual als grups 
municipals JULIOL/2015 

2015-0693 6/8/15 1933/2014 Llicència urbanística núm. 1933/2014 

2015-0694 6/8/15 1098/2015 Aprovació despeses tribunals qualificadors 

2015-0695 6/8/15 780/2015 Inici de procediment per a la protecció de la 
legalitat urbanística alterada en ús dels terrenys 
i cobert executats sense disposar de llicència o 
títol habilitant, al Polígon 1, parcel·la 46 

2015-0696 6/8/15 1139/2013 Aprovació de la certificació d'AMSA per les 
obres al pou R-55 en la seva connexió al 
col·lector general, com a part del PRM 2013 en 
instal·lacions de clavegueram, així com donar 
compte de l’acta de recepció 

2015-0697 6/8/15 77/2013 Ordre d'execució  al carrer La Pesca, 6 

2015-0698 6/8/15 399/2015 Compliment d’ordre d’execució i arxiu de 
l’expedient 

2015-0699 6/8/15 1799/2014 Aprovació de factura DO i CSS mesos maig-
juny de 2015 del “Projecte executiu carril de gir 
a esquerra a la rotonda de la ctra. N141C i la 
B451, i reordenació dels sentits dels carrers 
Josep Boixaderas i Jaume Galobart, a Torroella 
de Baix” 

2015-0700 6/8/15 973/2015 Procediment per a la protecció de la legalitat 
urbanística alterada a l’avinguda de Bertrand i 
Serra, 15 
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2015-0701 6/8/15 1110/2015 Petició d’accés a informació sobre processos 
selectius 

2015-0702 6/8/15 183/2015 Exempcions de la taxa d’escombraries per 
ingressos inferiors al IPREM. Tercera relació. 

2015-0703 6/8/15 1799/2014 Aprovació de factura DO i CSS en fase 
d’execució, mesos maig-juny de 2015, de les 
obres del “Projecte d’urbanització anticipada 
UA15a Camí del Cementiri” 

2015-0704 6/8/15 52/2014 Aprovació de la certificació d'AMSA pels treballs 
complementaris de millora de la connexió al 
col·lector i sobreeixidor del pou R-55, com a 
part del PRM 2014 en instal·lacions de 
clavegueram, així com donar compte de l’acta 
de recepció 

2015-0705 6/8/15 51/2014 Aprovació de la certificació d’AMSA per les 
obres de reposició de la xarxa des de la  plaça 
de la Sardana a Les Brucardes, en el marc 
PRM 2014 en instal·lacions d’abastament, així 
com donar compte de l’acta de recepció 

2015-0706 6/8/15 1113/2015 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació dels pagaments 
corresponents a l’expedient núm. 1113/2015, 
relació de factures número O/2015/75 

2015-0707 6/8/15 1399/2014 Aprovació de la factura (47,50%) d’honoraris 
per DO i CSS i redacció del “Projecte 
d’urbanització anticipada de la Plaça de la Vila, 
enderrocs i condicionament de pavimentació” 

2015-0708 7/8/15 556/2015 Concessió de targeta d’aparcament per a 
persones amb discapacitat 

2015-0709 7/8/15 653/2014 Llicència d’instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració  (Bar Apolo) de juny 
a octubre de 2015 

2015-0710 7/8/15 651/2014 Llicència d’instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració (Granja i Forn de pa 
Elisabeth) durant la temporada alta de 2015 

2015-0711 11/8/15 1584/2014 Recurs de reposició interposat contra el decret 
que resol el recurs d'alçada en el procediment 
de la borsa de treball d’agents de la policia local 

2015-0712 11/8/15 1119/2015 Infraccions en matèria de trànsit en relació a 
remeses de la Diputació 

2015-0713 11/8/15 1118/2015 Infraccions en matèria de trànsit en relació a 
remeses de la Diputació 

2015-0714 12/8/15 1126/2015 Reconeixement  de trienni a una treballadora 
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2015-0715 12/8/15 1104/2015 Indemnitzacions a membres de tribunals de 
processos selectius, any 2015 

2015-0716 12/8/15 556/2015 Concessió de targeta d'aparcament per a 
persones amb discapacitat 

2015-0717 14/8/15 947/2015 Aprovació de l’expedient de contractació de les 
obres relatives als treballs preliminars de 
reparació del cobert de la Màquina de Batre 

2015-0718 14/8/15 893/2015 Baixa per descàrrec comptable 

2015-0719 14/8/15 1106/2015 Reconeixement de trienni a un treballador 

2015-0720 14/8/15 690/2015 Extinció de relació laboral 

2015-0721 17/8/15 191/2015 Aprovació de factura per la direcció de les obres 
d’ampliació de la Residència d’avis El Lledoner 
(22,12 % d’obra executat, juliol 2015) 

2015-0722 18/8/15 1011/2015 Autorització per a curs de caporal 

2015-0723 18/8/15 1062/2013 Ordre d’execució al carrer Ramon y Cajal, 43 
(ANUL·LAT) 

2015-0724 18/8/15 1066/2015 Ordre d’execució al carrer Padró, 49 
(ANUL·LAT) 

2015-0725 19/8/15 945/2015 Adjudicació contracte obres emergència 
(sanejament) contingudes en el PU de la UA 
16a La Serreta i en el PU de l’àmbit de sòl urbà 
no urbanitzat de La Serreta 

2015-0726 19/8/15 1114/2015 Aprovació expedient de contractació, DO i CSS 
en fase d’execució d’obres emergència 
(sanejament) del PU de la UA-16a La Serreta i 
del PU de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de 
La Serreta 

2015-0727 20/8/15 947/2015 Adjudicació del contracte de les obres relatives 
als treballs preliminars de reparació del cobert 
de la Màquina de Batre 

2015-0728 20/8/15 1136/2015 Llistat de cobrament del servei d'atenció 
domiciliària, mes de juliol 2015 

2015-0729 20/8/15 1584/2014 Extensió d’inadmissió per ampliació de recurs 
de reposició, interposat contra decret de 
resolució de recurs d'alçada en relació al procés 
selectiu de la borsa d’agents per a la policia 
local 

2015-0730 20/8/15 1073/2015 Llicència d’obres núm. 1073/2015 

2015-0731 20/8/15 969/2015 Llicència d'obres núm. 969/2015 

2015-0732 20/8/15 1131/2015 Llicència d'obres núm. 1131/2015 

2015-0733 20/8/15 945/2015 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte d’obres d’emergència en matèria de 
sanejament al polígon de la Serreta 
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2015-0734 20/8/15 1111/2015 Compareixença en recurs contenciós 
administratiu núm. 216/2015, JCA 5, 
Subministres Energètics Independents; 
aprovació inicial de relació béns i drets afectats 
per ocupació directa, tram 4 Rotonda C-16c 

2015-0735 24/8/15 1134/2015 Llicència d'obres núm. 1134/2015 

2015-0736 24/8/15 1145/2015 Consulta als portaveus dels grups municipals 
sobre la modificació temporal d’espais 
municipals  (sales de sessions d’òrgans 
col·legiats) amb motiu de les obres de 
climatització i trasllat del personal al Saló de 
sessions 

2015-0737 24/8/15 813/2015 Aprovació d’expedient i adjudicació de contracte 
menor de serveis relatiu als treballs 
d’organització i coordinació de l’esdeveniment 
BENET GAMES Outdoor & Music Festival 2015 

2015-0738 24/8/15 1113/2015 Llicència d'obres núm. 1113/2015 

2015-0739 24/8/15 1096/2015 Llicència de primera ocupació núm. 1096/2015 

2015-0740 24/8/15 332/2014 Convocatòria de la comissió per a la instal·lació 
de la fibra òptica al municipi 

2015-0741 25/8/15 1125/2015 Autorització per a la realització d’una exhibició 
d’activitats físiques i artístiques a la piscina 
municipal pel dia 29 d’agost de 2015 

2015-0742 25/8/15 1132/2015 Llicència d'obres núm. 1132/2015 

2015-0743 25/8/15 607/2015 Llicència d'obres núm. 607/2015 

2015-0744 26/8/15 1148/2015 Llistat per al cobrament del servei de 
teleassistència mes d'agost 

2015-0745 26/8/15 912/2015 Aprovació de bestreta de caixa fixa març 2015 

2015-0746 26/8/15 1127/2015 Aprovació nòmina agost 2015 

2015-0747 28/8/15 797/2015 Denegació de modificació de data d’inici de 
comissió serveis autoritzada prèviament 

2015-0748 31/8/15 1155/2015 Renovació dels representants dels municipis 
inclosos en l’àmbit del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona-província, 
la població del qual sigui igual o inferior a 
20.000 habitants 

2015-0749 31/8/15 1145/2015 Resolució de modificació temporal d’espais 
municipals per a la celebració de la sessió 
extraordinària del Ple municipal del dia 2 de 
setembre de 2015 
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2015-0750 31/8/15 935/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió Informativa de Promoció del Territori 
pel dia 3 de setembre de 2015, a celebrar a 
l'edifici Nexe-Espai de Cultura 

2015-0751 31/8/15 1093/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 3 de setembre de 2015, a 
celebrar a l'edifici Nexe-Espai de Cultura 

2015-0752 31/8/15 1090/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania 
pel dia 3 de setembre de 2015, a celebrar a 
l'edifici Nexe-Espai de Cultura 

2015-0753 31/8/15 1144/2015 Aprovació assistència a cursos de personal 
divers 

2015-0754 31/8/15 1112/2015 Incompliment OM de tinença d'animals 

2015-0755 31/8/15 1164/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
de Portaveus pel dia 3 de setembre de 2015, a 
l'edifici Nexe-Espai de Cultura 

2015-0756 1/9/15 1117/2015 Incompliment OM de tinença d'animals 

2015-0757 1/9/15 875/2015 Aprovació pròrroga conveni pràctiques Bilel 
Boukili 

2015-0758 2/9/15 844/2015 Baixa de placa de gual número 505 de 
l’immoble del carrer German Duran, 30  

2015-0759 2/9/15 330/2014 Llicència d’instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració a la Braseria Sant 
Fruitós, durant la temporada alta de 2015 

2015-0760 2/9/15 1108/2015 Llicència d’instal·lació de placa de gual al carrer 
Jaume Balmes, 37 

2015-0761 2/9/15 765/2015 Designació representants administració per les 
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015 

2015-0762 3/9/15 1168/2015 Llistat per el cobrament de la prestació del 
servei de teleassistència mes de setembre 

2015-0763 3/9/15 36/2014 Modificació de decret de creació de cartera de 
tramitacions assistides 

2015-0764 3/9/15 684/2015 Carta de pagament parcial en concepte 
d'indemnització per danys i reclamació de la 
quantitat no satisfeta 

2015-0765 3/9/15 1169/2015 Decret sobre formulació de la sol·licitud de 
cooperació als organismes competents 
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2015-0766 3/9/15 1107/2015 Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 7 de setembre de 2015, 
a la Sala de plens 

2015-0767 3/9/15 1145/2015 Canvi d’ubicació de la celebració de sessions 
d’òrgans col·legiats del dia 3 de setembre de 
2015 (Junta de Portaveus, Comissions 
informatives i comissió de fibra òptica) 

 
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: 28 d’abril 

de 2015 ( extraordinària i urgent ), 4 de maig ( ordinària ), 18 de maig ( ordinària ), 1 
de juny ( ordinària i extraordinària i urgent ), 10 de juny ( aprovació d’actes ), 29 de 
juny ( ordinària ), 3 de juliol ( extraordinària ) i 13 de juliol de 2015 ( ordinària ) ( 
exp. 591/2015, 592/2015 , 662/2015, 734/2015, 785/2015, 847/2015, 915/2015, 
931/2015 i 951/2015 ) 

 
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  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
MOCIONS I PROPOSTES 
  
5. Moció conjunta dels grups municipals sobre la modificació del decret 98/2014, de 

constitució de la comissió de seguiment del contracte de servei de gestió de la 
Residència i Centre de dia municipals Gent Gran ( exp. 1161/2015 ) 

 
El grup municipal d’ERC-AM ha presentat la moció següent:  

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ERC-AM SANT FRUITÓS DE BAGES SOBRE LA 
MODIFICACIÓ DEL DECRET 98/2014 

 
Primer: Atenès que en data 14 de febrer de 2014, mitjançant decret núm. 98/2014 es va 
crear la Comissió de seguiment del contracte del servei de gestió de la Residència i 
centre de dia municipals de gent gran, amb el mateix objectiu que ja el seu mateix nom 
designa,  entenem, de vetllar pel correcte compliment de totes i cadascuna de les clàusules 
aprovades en conveni, garantint d’aquesta manera el benestar dels residents, dels 
treballadors de la residència i garantint per un servei de qualitat en el present i en el futur de 
la residència.  

Segon: Atenent que, convençuts del plantejament de treball que des d’ERC-AM Sant Fruitós 
de Bages hem explicat, pensem que és important, imprescindible i enriquidor poder ampliar 
la comissió de seguiment a la resta de grups municipals i també a usuaris i familiars de la 
residència, de manera que tothom s’hi pugui sentir representat. 

Tercer: Atès que cal tenir present que aquest és un projecte de present i de futur, de 
manera que transcendeix a aquesta legislatura, i per tant, com més conjunt pugui ser tot el 
treball al respecte que es faci, més continuïtat i coherència podrà tenir, més estabilitat per a 
tots els qui hi estan implicats. 

Quart: Atès que els projectes que no han estat consensuats poden córrer el risc de trontollar 
quan els equips de govern canvien, i un projecte d’envergadura com aquest, que afecta i 
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afectarà ciutadans de Sant Fruitós durant molts anys, ja siguin residents o treballadors, 
mereix tenir la garantia d’una continuïtat i estabilitat que no afecti el seu correcte 
funcionament. 

Cinquè: Atès que aquesta és una proposta que des del grup municipal d’ERC-AM Sant 
Fruitós de Bages fem no pensant en el control, l’oposició ni la sanció. És una proposta de 
consens, de confiança, de recerca de treball en conjunt, en equip, per tal de poder tots i 
cadascun aportar el nostre criteri i enriquir el projecte. 

Per tot això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  ACORD: 

Primer: Esmenar el decret núm. 98/2014 de constitució de la Comissió de seguiment del 
contracte del servei de gestió de la Residència i Centre de Dia Municipals de Gent Gran i 
que aquesta comissió sigui ampliada a la resta de grups polítics amb representació en el 
consistori i també a un representant dels treballadors, i un representant  d’usuaris i familiars 
de la residència. 

No obstant el Ple decidirà 

La Portaveu del Grup ERC-Acord Municipal” 

Arran del consens a que s’arriba entre els diferents grups municipals a la Junta de Portaveus 
de 3 de setembre de 2015, el text de la part dispositiva que formulen tots els grups 
municipals és el següent:  

PRIMER. Escoltat l’informe núm.  27/2015 del Secretari, es proposa:  

Crear el Consell de Participació de la residència i centre de dia de Sant Fruitós de Bages, 
que queda integrat pels membres següents:  

President :  

- Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, o regidor/a en qui delegui 
Vocals :  

- El / La Regidor/a competent en matèria de Serveis Socials 
- Sra. Mònica Cruz Franch, en representació del  grup municipal Gent fent Poble, o 

regidor/a en qui delegui 
- Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del  grup municipal CIU, o regidor/a en 

qui delegui 
- Sra. Àdria Mazcuñán Claret. en representació del  grup municipal ERC-AM, o 

regidor/a en qui delegui 
- Sr. Tomàs Casero Garcia, en representació del  grup municipal PSC-PM, o regidor/a 

en qui delegui 
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- 1 treballador/a social, prenent aquell/a que tingui la competència més directa sobre la 
residència 

- 1 representant del concessionari 
- El / La director/a de la residència 
- 1 representant dels usuaris 
- 1 representant del personal de la residència 

 

Secretari/ària : un funcionari/ària municipal , designat per l’alcalde. 

Podran assistir-hi aquelles tècnics, municipals o no, que es consideri adient, a fi i efecte que 
la Comissió desenvolupi les seves funcions.  

No obstant, el Ple decidirá 

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 conjunta dels grups municipals sobre la rehabilitació, millora i manteniment 

del parc de la Torre de Sanmartí ( exp. 1163/2015 ) 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ERC-AM SANT FRUITÓS DE BAGES SOBRE LA 
REHABILITACIÓ, MILLORA I MANTENIMENT DEL PARC DE LA TORRE DE SANMARTÍ.  

Primer: Atenent que Sant Fruitós de Bages té una zona verda privilegiada com és l’espai del 
Parc de la Torre de Sanmartí, qualificada de SISTEMES VERDS (SV) i com a PARC URBÀ 
(P). 

Segon: Atenent que l’espai va ser adecentat i arreglat a fons ara ja fa massa anys, i des de 
llavors s’hi han fet minses actuacions de manteniment i millora. Les mesures de 
manteniment han sigut insuficients, de manera que l’estat actual de l’entorn és pèssim com 
s’aprecia a les següents imatges: 
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Tercer: Tenint en compte que el parc és un entorn amb una alta afluència de veïns i veïnes 
per a diferents usos de lleure. Això en demostra la utilitat pública, però també  provoca un 
fort deteriorament, una alta degradació i genera brutícia i deixalles. Com es pot apreciar en 
les següents imatges. 
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Quart: Atenent que el parc ha esta utilitzat inadequadament com a circuït per a bicicletes de 
muntanya i motos. S’ha erosionat el terreny, s’han marcat traçats, excavat forats, destruït 
vegetació i eliminat el sotabosc, com s’aprecia a les següents imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquè: Atenent a l’existència d’una barraca de vinya que va ser restaurada l’any 2010, amb 
la corresponent inversió pública. Que aquesta encara està envoltada amb un tancat i en 
situació de provisionalitat. I que es un element que mereix ser posat en valor com s’aprecia 
a la següent imatge. 
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Sisè: Atenent que la situació actual dels accessos al parc, la senyalització i l’estat dels 
camins és completament insuficient, com es pot apreciar a les imatges següents. 
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Setè: Tenint en compte que es tracta d’una espai qualificat de Sistemes Verds, que està 
contacte amb la trama urbana, és per tant un Parc Urbà amb un caràcter similar a altres 
zones verdes en la mateixa situació com podria ser “El Bosquet”, entenem doncs que mereix 
una atenció similar o equiparable a aquest. 

Vuitè: Atenent que els santfruitosencs i les santfruitosenques mereixem un poble amb un 
entorn adequat i definitivament millor i amb més bon estat per a poder-ne gaudir. 

Per tot això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  ACORDS: 

Primer: Portar a terme les següents mesures amb caràcter imminent o a curt termini: 

• Elaboració pla d’usos, millora i manteniment del Parc. 
• Destinar una partida pressupostaria on es contempli la instal·lació de papereres i 

mobiliari urbà; arranjar baranes o substitució de les trencades. 
• Esporga hivernal. 
• Impulsar una campanya de control i sancionar accions incíviques. 
• Adecentar l’entorn de la barraca pedra seca i posar-la en valor. 
• Millorar les entrades del parc i la senyalització. 
• Incorporar el parc en el pla de manteniment  regular de parcs públics. 

 

Segon : Portar a terme les següents mesures a  mig termini: 

• Habilitació d’un espai d’esbarjo per a gossos (tancat amb aigua i papereres). 
• L’ampliació del parc  adquirint zones de la muntanya de propietat privada. 

• Connectar el parc als camins de de Sant Fruitós, mitjançant indicadors. 

No obstant el Ple decidirà 

La Portaveu del Grup ERC-Acord Municipal” 

Arran del consens a que s’arriba entre els diferents grups municipals a la Junta de Portaveus 
de 3 de setembre de 2015, el text de la part dispositiva que formulen tots els grups 
municipals és el següent:  

PRIMER. Crear la Comissió per a la redacció del “Pla de l’espai verd urbà” que afecti a tots 
els del municipi i presenti les funcions pròpies d’un pla d’usos, la qual s’integrarà pels 
membres següents:  

President :  
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- Joan Carles Batanés Subirana, alcalde o regidor/a en qui delegui 
 
 
 
 
Vocals :  
 
- Regidor/a competent en matèria d’Espai Públic 
- Regidor competent en matèria de Serveis Públics  
- Sr. Xavier Racero Esquius, en representació del  grup municipal Gent fent Poble, o 

regidor/a en qui delegui 
- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a en qui 

delegui 
- Sr. David Uró Vilanova, en representació del grup municipal ERC-AM, o regidor/a en qui 

delegui 
- Sr. Cristina Murcia Caraballo, en representació del grup municipal PSC, o regidor/a en 

qui delegui 
- Tècnic o tècnics municipals que hagin d’intervenir per raó de les seves competències 

professionals  
 
Secretari/ària : 1 funcionari/ària municipal, com a secretari/ària de la Comissió, designat per 
l’alcalde. 
 

SEGON. Instar el govern municipal a realitzar les actuacions per realitzar els arranjaments 
més urgents que corregeixin les deficiències del parc. 

TERCER. Instar el govern municipal a crear els recursos que permetin l’elaboració tècnica 
del Pla. 

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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7. Moció que presenten els grups ERC-AM Sant Fruitós, Gent fent Poble i CIU sobre 
la col·locació d’estelades a diverses rotondes i places del municipi ( exp. 
1162/2015 ) 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ERC-AM SANT FRUITÓS DE BAGES SOBRE LA 
COL.LOCACIÓ D’ESTELADES A DIVERSES ROTONDES I PLACES DEL MUNICIPI.  

Primer: Atenent que Sant Fruitós de Bages es va adherir per acord de l’Ajuntament en Ple a 
l’Associació Catalana d Municipis per la Independència 

Segon: Atès que l’Ajuntament de sant Fruitós de Bages en Ple va aprovar la Moció de suport 
a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 

Tercer: Atesa la negativa del govern espanyol a reconèixer la sobirania política de 
Catalunya. 

Quart: Atès que els motius pels quals es va dissenyar l’any 1919 l’Estelada com a 
senyal de lluita per una Catalunya lliure, encara són plenament vigents avui en dia i 
que ha esdevingut un símbol del desig de llibertat del poble català. 

Per tot això, el Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  ACORDS: 

Primer: COL·LOCAR banderes estelades en les rotondes i places que tot seguit 
s’enumeren: 

-Accés al municipi Oest. Confluència Carretera de Vic amb Avinguda Jaume I. 

-Accés al municipi Est. Carretera de Vic prop del carrer Montpeità. 
-Plaça Alfred Figueras. 

-Rotonda entre Av. Sant Joan i c Germans Duran (davant pavelló). 

-Plaça Pau Casals. 

-Rotonda de la C16 (nova rotonda). 

-Plaça Salvador Espriu. 

Segon: COMUNICAR el present Acord a l’Associació Catalana de Municipis per la 
Independència, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium català, al Consell Comarcal del 
Bages i a la Generalitat de Catalunya. 

No obstant el Ple decidirà 

La Portaveu del Grup ERC-AM Sant Fruitós de Bages” 

Arran de l’acord a que s’arriba entre els grups municipals ERC-AM Sant Fruitós, Gent fent 
Poble i CIU a la Junta de Portaveus de 3 de setembre de 2015, el text de la part dispositiva 
que formulen aquests tres grups municipals és el següent:  
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PRIMER. COL·LOCAR banderes estelades en les rotondes i places que tot seguit 
s’enumeren: 

-Accés Oest al municipi. Confluència Carretera de Vic amb Avinguda Jaume I. 

-Accés Est al municipi. Carretera de Vic prop del carrer Montpeità. 
-Plaça Alfred Figueras. 

-Rotonda entre Av. Sant Joan i c/ German Duran (davant pavelló) o zona verda davant del 
pavelló.  

-Plaça Pau Casals. 

-Rotonda de la C16 (nova rotonda). 

-Plaça Salvador Espriu. 

-En algun indret als quatre barris del municipi. 

SEGON. QUEDA CONDICIONAT  a :  

- La disponibilitat pressupostària per fer la despesa, a l’informe tècnic sobre seguretat 

de la instal.lació i a l’informe de la Policia Local sobre la seguretat en el trànsit. 

- L’estelada prevista a la Plaça Pau Casals  no s’instal.larà fins que es concloguin les 

Eleccions al Parlament de Catalunya. 

- Es donarà prioritat a la ubicació de les estelades en els accessos al municipi.  

- L’ajuntament es cuidarà de la neteja i reposició de les banderes.  

TERCER. COMUNICAR el present acord a l’Associació Catalana de Municipis per la 
Independència, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, al Consell Comarcal 
del Bages i a la Generalitat de Catalunya. 

No obstant el Ple decidirá 

 
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 : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC ) 
                                       En contra : -  
                                   Abstencions : 2 ( 2 PSC ) 
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ASSUMPTE SOBREVINGUT 
 
 
SOBREVINGUT 1.  Mocio de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la mediterrània 
 

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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
La totalitat de grups municipals a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manifesta la seva 
preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la 
Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les 
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han 
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades 
continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
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 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 
donin resposta a la situació dels refugiats. 
 

 Atès que entenem que els ajuntaments tenen l'obligació de donar resposta a la 
situació d'emergència, sigui quina sigui la posició de la Unió Europea i de l'Estat 
espanyol o altres administracions. 
 

 
Per tot això, s’eleva al ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
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 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-
ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer.  Crear EL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT com a eina per analitzar i 
proposar les accions que poden prendre en l’àmbit municipal, que entre d’altres, tindrà les 
següents tasques encomanades: 
 

- Elaborar el pla d'acollida municipal, en el qual inclogui l'asil 
- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants en el present i en un futur.  
- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
- Endegar i garantir accions municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 
 

El Consell estarà format per representants dels grups polítics municipals amb 
l’assessorament dels tècnics municipals i es podran convidar a entitats locals i/o agents 
socials.  
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Oferir el municipi de Sant Fruitós de Bages com a territori d’acollida, sempre dins 
les possibilitats i capacitats d’aquest.  
 
Sisè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades en aquesta matèria per 
part de les administracions competents, i especialment les resultants de la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta  

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  
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Setè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats 
municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.    
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
8. Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de l’exercici 2014. ( exp. 

1025/2015 ) 
 
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2014, rendit per l’Alcalde i 
format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa de la 
Presidència i Serveis Centrals, actuant en funcions de Comissió Especial de Comptes, en 
sessió de data 24 de juliol de 2015.  
 
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al públic 
juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci 
publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de data 3 
d’agost de 2015. 
  
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, objecció o 
observació.  
 
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei de les hisendes locals; les regles 97 a 104 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
  
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general  de l’ajuntament és del 
Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres 
presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 
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d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2014, integrada pels 
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per a 
l’administració local. 
 
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització 
dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes de Catalunya 
), segons preveuen els articles 212.5 i 223 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. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

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

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                   Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

  
9. Modificació primera de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs 

municipal del mandat 2015-2019 respecte a matèries competència del Ple ( exp. 
884/2015) 
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Primer. - Disposar la modificació de les mesures organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 respecte a matèries competència del Ple en relació amb el 
següent apartat: 
 
Annex 4. Representants municipals. 
 
Consorcis: 
 
CONSORCI DEL PARC DE L'AGULLA 
 

GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 GFP Xavier Racero Esquius (1) 

2 GFP Cristian Marc Huerta Vergés  

3 GFP Mònica Cruz Franch 

4 CIU Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala 

5 CIU  Roger Grandia Borràs Vicenç Llorens Concustell 

6 ERC-AM David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i Claret 

7 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia Caraballo 

 
(1) En serà suplent dels titulars indistintament respecte al grup municipal Gent Fent 

Poble la regidora Ingrid Bonells Casau. 
 
 
FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA 
 

 TITULAR SUPLENT 

 Joan Carles Batanés Subirana Tomàs Casero García 

 
 
Segon. Declarar que el text refós del cartipàs municipal en matèries de competència del Ple 
queda redactat com segueix: 
 
“Primer. Disposar en les matèries de competència del Ple les següents mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019: 
 
PRIMERA. Estructura funcional municipal 
 
L’estructura municipal distribueix les competències i els procediments en àmbits i àrees, 
segons consta a l’annex 1 d’aquest acord. 
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Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió 
informativa. 
 
Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcalde exercirà 
directament o delegarà en un tinent d’alcalde o regidor. La delegació en aquests òrgans 
unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes. 
 
Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les 
atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin 
legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin. 
 
SEGONA. Constitució de comissions informatives 
 
Es constitueixen les comissions informatives de Presidència i Serveis Centrals, de Promoció 
del Territori i de Serveis a la Ciutadania, les quals tindran competència sobre els àmbits 
coincidents amb la seva denominació que consten a l’estructura funcional municipal. La 
comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals assumirà les funcions legalment 
atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes. 
 
Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui la 
presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup municipal de Gent Fent Poble, dos 
regidors del grup municipal de Convergència i Unió, un regidor del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés. Actuarà com a secretari el de 
la corporació, en substitució seva el vicesecretari i, en absència del dos, qui actuï coma 
delegat del titular de la Secretaria. Les delegacions de la presidència s’entenen realitzades 
per l’alcalde en aquest mateix acte. 
 
La composició inicial de les comissions informatives figura a l’annex 2 d’aquest acord. 
 
 
TERCERA. Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats 
 
Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries, en 
primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada cas 
s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries de cap 
òrgan col·legiat: 
 

- Ple: 2n. dijous, a les 20 hores. 
- Junta de Govern Local: 1r. i 3r. dilluns, a les 9:15 hores. 
- Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les 19 

hores. 
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- Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al ple, a 
les 19:30 hores. 

- Comissió Informativa de Serveis Personals: 1r. dijous anterior al ple, a les 20 hores. 
 

Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies en 
què tindran lloc les sessions ordinàries. 
 
Per causes justificades d’interès públic, l’alcalde podrà, prèvia consulta a la Junta de 
Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió ordinària 
del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la seva 
celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges les 
sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. 
 
El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 inclosa dins de l’actual 
mandat consta a l’annex 3. 
 
QUARTA. Delegacions del Ple 
 
El Ple delega en la Junta de Govern Local l’atribució per dictar resolucions sobre totes les 
competències susceptibles de delegació, a excepció de les següents que es deleguen en 
l’alcalde: 
 

- En matèria de contractació, els actes diferents de l’aprovació de l’expedient de 
contractació, l’adjudicació i l’exercici de les potestats de modificació, interpretació i 
nul·litat i resolució. 

- El reconeixement de l’interès públic a efectes d’aplicar beneficis fiscals de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es trobi previst en una programació 
municipal prèvia, aprovada pel Ple o bé les actuacions incloses en plans de foment 
de la pavimentació de voreres aprovats anteriorment.   

- L’atorgament de drets funeraris. 
També es deleguen en l’alcalde, quant a les competències delegades a la Junta de Govern 
Local, l’atribució per dictar actes que no tinguin el caràcter de resolució.  
 
CINQUENA. Representants municipals 
 
El Ple efectua la designació de representants municipals que figura a l’annex 4. Quan 
l’alcalde és membre nat, efectua en aquest acte la delegació si hi consta un designat diferent 
del titular. 
 
SISENA. Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius 
 
El règim de dedicació i retribució dels membres corporatius serà el que consta al quadre 
següent:  
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Regidor Retribució Dedicació % 
 

Xavier Racero Esquius  27.000,00 60,00 
 

Mònica Cruz Franch  22.500,00 50,00 
 

Cristian Marc Huerta Vergés  22.500,00 50,00 
 

Tomàs Casero García  22.500,00 50,00 
 

Cristina Murcia Caraballo  22.500,00 50,00 
 

Ingrid Bonells Casau  20.250,00 45,00 
 

Joan Carles Batanés Subirana   42.750,00 95,00 
 

  
 

 
La retribució s’abonarà en 14 mensualitats idèntiques en import brut, alíquotes de total anual 
suara expressat. 
 
El percentatge de dedicació s’aplicarà segons la jornada de 1664 hores / anuals o aquella 
que en el futur es trobi vigent pel personal municipal.  
 
SETENA. Assistències 
 
Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans col·legiats dels 
regidors sense dedicació: 
 

- Ple: 128,94 euros 
- Comissions informatives: 54,44 euros 
- Junta de Portaveus : 67,71 euros  

 
VUITENA. Grups municipals i els seus portaveus 
 
El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consta a l’annex 5. 
 
NOVENA. Assignacions als grups municipals.  
 
Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals són les següents, en 
còmput anual:  
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GRUP FIX PER GRUP 
VARIABLE PER 
REGIDOR 

TOTAL 

Gent Fent Poble 2.467,80 € 5.400,00 € 7.867,80 € 

Convergència i 
Unió 

2.467,80 € 4.320,00 € 6.787,80 € 

ERC-AM 2.467,80 € 2.160,00 € 4.627,80 € 

PSC-CP 2.467,80 € 2.160,00 € 4.627,80 € 

TOTALS 9.871,20 € 14.040,00 € 23.911,20 € 

 
SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i notificar-lo 
als regidors que no assisteixin a la sessió en què s’aprova. 
 
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.   

 
 

 
ANNEX 0. Abreviatures dels grups municipals 

GFP  Gent Fent Poble 
CIU   Convergència i Unió 
ERC-AM  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
PSC-CP  Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés 
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ANNEX 1. Estructura funcional municipal 

 
 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
- Àrea de Planejament i Territori 

 
Revisió del planejament urbanístic general 
Planejament i gestió urbanístics 
Ordenació del territori  
Infraestructures 
Gestió tècnica d'obres d'urbanització  
Llicències urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ruïna 
Disciplina urbanística 
Delimitació del terme municipal 
Nomenclàtor de vies públiques i números de policia 

 
- Àrea d’Espai Públic, Activitats i Obres 

 
Manteniment de vies públiques 
Manteniment d'edificis municipals 
Gestió tècnica d'obres municipals ordinàries 
Gestió tècnica d'instal·lacions municipals 
Gestió administrativa d'obres municipals ordinàries 
Llicències  de guals 
Ocupacions de via pública lligades a obres 
Ocupacions via pública lligades a la restauració  
Ocupacions de via pública no vinculades a obres ni a la restauració  
Sancions en matèria d'ocupació de la via pública 
Mobilitat i transport 

 
- Àrea de Serveis Públics 

 
Neteja d'edificis municipals  
Recollida de residus i neteja viària 
Abastament d'aigua potable 
Sanejament  
Enllumenat 
Cementiri i serveis funeraris 
Jardineria 
Parcs infantils  

 
- Àrea de Medi Ambient  

 
Control ambiental d'activitats 
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Prevenció i educació en el medi ambient 
Conservació del medi rural 
Polítiques mediambientals i d'eficiència energètica  

 
 ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 
- Àrea d’Alcaldia 

 
Representació municipal  
Planificació i direcció de l'acció de govern 
Sistemes informàtics i de dades 
Relacions interadministratives  
 

- Àrea de Secretaria 
 
Fe Pública  
Assessorament i defensa jurídica 
Responsabilitat patrimonial i reclamació de danys al municipi 
Atenció al ciutadà  
Eleccions  
Patrimoni  

 
- Àrea de Serveis Econòmics 

 
Gestió econòmica 
Intervenció  
Tresoreria  
Contractació i compres 
Cooperació amb el Cadastre Immobiliari 

 
- Àrea de Promoció Econòmica 

 
Indústria  
Comerç 
Turisme  
Consum   
Mercats 
Ocupació  

 
- Àrea de Recursos Humans 

 
Gestió de personal 
Prevenció de riscos laborals 
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- Àrea de Seguretat Ciutadana 
 
Policia Local 
Trànsit. Expedients sancionadors en aquesta matèria 
Control del compliment d'ordenances no atribuit a altres àrees  
Gestió de vehicles abandonats 
Protecció civil 
 

- Àrea de Comunicació 
 
Comunicació corporativa 
Publicacions municipals  
Premsa 
Ràdio Municipal 
 

- Àrea de Participació Ciutadana  
 
Processos participatius 
Sessions informatives als ciutadans 

 
 AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA  

 
- Àrea de Serveis socials  

 
Atenció primària 
Atenció especialitzada  a la infància 
Residència de gent gran i centre de dia 
Aula socio educativa 
Foment de les associacions socials  
L'Esplai de la gent gran 

 
- Àrea de Sanitat 

 
Protecció de la salubritat pública 
Control de plagues 
Control d'animals domèstics 

 
- Àrea de Veïnatge 

 
Foment de les associacions veïnals 
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- Àrea de Cultura i Festes 

 
Activitats culturals  
Foment de les associacions culturals i festives 
Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats culturals, esportives 
i anàlogues 
Biblioteca municipal 
Arxiu municipal  
Equipaments culturals 

 
- Àrea d’Ensenyament 

 
Llar d'infants 
Escola de música municipal 
Activitats educatives al municipi 

 
- Àrea d’Esports 

 
Activitats Esportives 
Foment de les associacions esportives 
Equipaments esportius 

 
- Àrea d’Entitats 

 
Registre d'entitats 
Foment de l'associacionimse 

 
- Àrea de Joventut 

 
Activitats específiques per als joves 
Foment de les associacions juvenils 
Punt d'informació juvenil  
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ANNEX 2. Composició de les Comissions Informatives 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

Xavier Racero 
Esquius 

GFP 

VOCAL Cristian Marc Huerta 
Vergés 

Ingrid Bonells Casau  GFP 

VOCAL Xavier Racero Esquius Mònica Cruz Franch  GFP 

VOCAL Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala CIU 

VOCAL Roger Grandia Borràs Vicenç Llorens 
Concustell 

CIU 

VOCAL David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret  

ERC-AM 

VOCAL Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

PSC-CP 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

Xavier Racero 
Esquius 

GFP 

VOCAL Xavier Racero Esquius Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 

VOCAL Ingrid Bonells Casau Mònica Cruz Franch GFP 

VOCAL Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala  CIU 

VOCAL Vicenç Llorens Concustell Roger Grandia 
Borràs  

CIU 

VOCAL David Uró i Vilanova  Àdria Mazcuñán i 
Claret  

ERC-AM 

VOCAL Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

PSC-CP 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

CÀRREC TITULAR SUPLENT GRUP 
MUNICIPAL 

PRESIDENT Xavier Racero Esquius Joan Carles Batanés 
Subirana 

GFP 

VOCAL Mònica Cruz Franch Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 

VOCAL Ingrid Bonells Casau Cristian Marc Huerta 
Vergés 

GFP 

VOCAL Narcís Lupón Sala Mercè Casals 
Martínez 

CIU 

VOCAL Vicenç Llorens Concustell Roger Grandia 
Borràs  

CIU 

VOCAL Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova ERC-AM 

VOCAL Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

PSC-CP 

 
En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada vocal titular, 
actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà substituït pel suplent 
corresponent en la funció de vocal.  
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ANNEX 3. Calendari de sessions ordinàries 

             JUNY       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

             JULIOL       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

  
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

       

             SETEMBRE       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         
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      OCTUBRE       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

  
  

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

       

             NOVEMBRE       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

  
     

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

       

             DESEMBRE       

  
     

  

Dill. Dim. Dx. Dij. Div. Diss. Dium 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

       

 
  Juntes de Govern Local 

   

 
  Comissions Informatives 

   

 
  Plens 
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ANNEX 4. Representants municipals 

 
MANCOMUNITATS 

 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT 
 

 TITULAR 

1 Cristian Marc Huerta Vergés  

2 Tomàs Casero García 

 
En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  
 
Primer. Xavier Racero Esquius 
Segon. Joan Carles Batanés Subirana  
 
CONSORCIS :  

 
CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS 
  

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García  Xavier Racero Esquius 

 
CONSORCI LOCALRET 

 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés Subirana   Ingrid Bonells Casau  

 
CONSORCI DEL PARC DE L'AGULLA 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 GFP Xavier Racero Esquius 

(1) 2 GFP Cristian Marc Huerta Vergés  

3 GFP Mònica Cruz Franch 

4 CIU Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala 

5 CIU  Roger Grandia Borràs Vicenç Llorens 
Concustell 

6 ERC-AM David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret 

7 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 
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(1) En serà suplent dels titulars indistintament respecte al grup municipal Gent Fent Poble 
la regidora Ingrid Bonells Casau. 

 
CONSORCI DE LA SALUT BAGES-SOLSONÈS 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch  Joan Carles Batanés 
Subirana  

 
CONVENIS  

 
CONVENIS SOBRE  LES VALLS DEL MONTCAU 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Cristian Marc Huerta 
Vergés 

Xavier Racero Esquius 

 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SALLENT, SANT 
FRUITÓS DE BAGES I SANTPEDOR PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ASSOCIATS DE POLICIA LOCAL 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García  Cristina Murcia Caraballo   

 
COMISSIONS  

 
COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS 
 
Són regidors integrants de la comissió :   
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García  Cristian Marc Huerta 
Vergés    

2 Roger Grandia Borràs David Uró i Vilanova 
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COMISSIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

(2) 

2 GFP  Xavier Racero Esquius  

3 CIU  Vicenç Llorens Concustell Roger Grandia 
Borràs 

4 ERC-AM David Uró i Vilanova Àdria Mazcuñán i 
Claret 

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

 
(2) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  

 
Primer. Cristian Marc Huerta Vergés  
Segon. Ingrid Bonells Casau    

 
 
COMISSIONS DE GARANTIA D'ADMISSIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch Ingrid Bonells Casau 

 
 
COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana  

-- 

2 REGIDOR COMPETENT 
EN MOBILITAT 

Cristian Marc Huerta 
Vergés  

-- 

3 REGIDOR COMPETENT 
EN PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Xavier Racero Esquius  -- 

4 GFP  Antonio Castaño Cansino Ingrid Bonells 
Casau  

5 CIU  Vicenç Llorens Concustell Mercè Casals 
Martínez 

6 ERC-AM David Uró i Vilanova Martí Santmartí Sala 

7 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 
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Aquesta designació deixa sense efecte la parcial efectuada al Decret núm. 2015-0480, de 18 
de juny de 2015. 

 
ALTRES  

 
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Tomàs Casero García Xavier Racero Esquius 

 
 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius  Cristian Marc Huerta 
Vergés 

 
 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE LLAR RESIDÈNCIA PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS D'AMPANS 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Cristina Murcia Caraballo Mònica Cruz Franch  

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR  SUPLENT 

1 GFP Joan Carles Batanés Subirana (3) 

2 GFP Mònica Cruz Franch  

3 CIU  Narcís Lupón Sala Roger Grandia Borràs 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova 

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García  

 
(3) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :  

 
Primer. Xavier Racero Esquius   
Segon. Ingrid Bonells Casau  
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 CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES 

 

 TITULAR SUPLENT 

1 Mònica Cruz Franch Joan Carles Batanés Subirana  

 
 
CONSELL CIUTADÀ CONSULTIU DE CENTRES DE CULTE  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

---- 

2 GFP  Mònica Cruz Franch Xavier Racero 
Esquius 

3 CIU  Mercè Casals Martínez Narcís Lupón Sala 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova 

5 PSC-CP Tomàs Casero García Cristina Murcia 
Caraballo 

 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PLENARI DE BAGES TURISME 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius Cristina Murcia Caraballo  

 
PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés 
Subirana 

Xavier Racero Esquius 

 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Joan Carles Batanés Subirana Xavier Racero Esquius 

 
XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 TITULAR SUPLENT 

1 Xavier Racero Esquius Cristina Murcia Caraballo 
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CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO SANT FRUITÓS :  
 

 GRUP MUNICIPAL TITULAR SUPLENT 

1 PRESIDENT Joan Carles Batanés 
Subirana 

---- 

2 GFP Ingrid Bonells Casau Xavier Racero 
Esquius 

3 CIU  Narcís Lupón Sala Mercè Casals 
Martínez 

4 ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret David Uró i Vilanova  

5 PSC-CP Cristina Murcia Caraballo Tomàs Casero 
García 

 
FEDERACIÓ DE RADIOS DE CATALUNYA 
 

 FUNCIÓ  TITULAR  SUPLENT 

1 Representant legal* Joan Carles Batanés 
Subirana  

Xavier Racero Esquius  

2 Responsable de 
l’organisme i mitjà 

Ingrid Bonells Casau  Mònica Cruz Franch  

 
*L’alcalde n’ostenta la representació legal.  
 
 
FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA 
 

 TITULAR SUPLENT 

 Joan Carles Batanés Subirana Tomàs Casero García 
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ANNEX 5.  Constitució dels grups municipals i portaveus 

GRUP 
MUNICIPAL 

MEMBRES PORTAVEU 
TITULAR 

PORTAVEU 
SUPLENT 

GFP 
 

Joan Carles Batanés 
Subirana  
Xavier Racero Esquius  
Mónica Cruz Franch  
Cristian Marc Huerta Vergés  
Ingrid Bonells Casau.  
 

Xavier Racero 
Esquius 

Ingrid Bonells 
Casau  

CIU Mercè Casals Martínez 
Narcís Lupón Sala 
Roger Grandia Borràs 
Vicenç Llorens  Concustell 
 

Mercè Casals 
Martínez 

Roger Grandia 
Borràs  

ERC-AM Àdria Mazcuñán i Claret 
David Uró i Vilanova 
 

Àdria Mazcuñán i 
Claret  

David Uró i 
Vilanova  

PSC-CP Tomás Casero García 
Cristina Murcia Caraballo  
 

Tomàs Casero 
García 

Cristina Murcia 
Caraballo 

 
Tercer. Publicar les modificacions disposades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i notificar-lo als regidors que no assisteixin a la sessió en què s’aprova. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                   Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
10. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’autorització per 

reposar dues places d’agent de la policia local (exp. 1035/2015) 
 
Primer.- D’acord amb la plantilla de personal d’aquesta Corporació corresponent a l’exercici 
2015 aprovada inicialment per acord de Ple, de data 11 de febrer de 2015, que esdevingué 
definitiva, conjuntament amb el Pressupost municipal, per haver-se publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, en la que figuren 11 places d’agent, grup de classificació C, Subgrup C2, 
pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, classe 
Policia Local, de les que actualment hi ha dues vacants, a resultes de la realització d’un 
procés selectiu de concurs de mobilitat interadministrativa. 
 
Segon.- Atès que aquesta Alcaldia considera convenient que es proveeixin les dues places 
d’agent de la policia local amb caràcter permanent i d’acord amb els procediments legalment 
establerts a l’efecte. 
 
Tercer.- D’acord amb la lletra c), del paràgraf segon, de l’apartat primer, de l’article 21 de la 
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, es 
possibilita l’assoliment del 100% de la taxa de reposició d’efectius de les places 
corresponents al personal de la Policia Local, sempre i quan es compleixin les condicions 
que tot seguit es relacionen: 
 

a) Que l’entitat local compleixi i no superi els límits que fixi la legislació reguladora de 
les Hisendes Locals o, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, 
en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. 

 
b) Que l’entitat local compleixi el principi d’estabilitat al que es refereix l’article 11.4 de la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici immediat anterior com en 
el pressupost vigent. 
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c) Aquests aspectes hauran de ser acreditats davant del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de places. 
 
Quart.- D’acord amb la Nota del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre 
l’acreditació davant del Ministeri del compliment dels límits en matèria d’endeutament i de 
l’estabilitat pressupostària, exclusivament relacionat amb la reposició de places vacants de 
policia local i de personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, per l’exercici 2015 
Cinquè.- Vist els informes de la Interventora municipal que consten a l’expedient.  
 
Sisè.- Donat que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre de 2014 es va aprovar 
el Pla Econòmic Financer. 
 
Setè.- Donat que un dels requisits que exigeix la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, per assolir el cent per cent de la taxa de 
reposició d’efectius de les places corresponents al personal de la Policia Local és l’adopció 
d’un acord plenari en què es sol·liciti la reposició de les places vacants i es posi de manifest 
que amb aquesta mesura es dóna compliment a la principi d’estabilitat pressupostària i a la 
regla de la despesa. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autorització per reposar 
dues places d’agent, Subgrup C2, pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Subescala 
Serveis Especials, classe Policia Local de la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, vacants actualment, una ocupada interinament fins a la convocatòria pública de 
la plaça i l’altra des del passat 30 de juny de 2015, no ocupada interinament per renuncia del 
titular. 
 
Segon.- Determinar que amb la present mesura, això és amb la reposició de les dues places 
d’agent, es dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària i a la regla de la despesa 
d’acord amb l’informe emès per la Interventora d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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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  

 
 
11. Modificació de la plantilla, de la relació de llocs de treball i modificació acord 

serveis bàsics prioritaris (exp. 1055/2015) 
 
Primer. Considerant l’article 90 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local; article 
126 del Reial Decret Legislatiu 781/86, del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local; article 283 el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, i article 25 i ss del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/90, de 30 de juliol, els 
quals exigeixen  que anualment i conjuntament respecte de l’exigència, o en el seu cas 
aprovar conjuntament, amb el pressupost s’aprovi la plantilla de personal municipal, la qual 
contindrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs 
de treball en què s’integrin els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupats, indicant 
la denominació, el nombre de places, el nom dels que es trobin vacants i el grup al que 
pertany d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. D’acord amb l’article 74 de la Llei 
7/07, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 29 del Decret Legislatiu 
1/97, de 31/10, pel que s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Segon. Donat que la Relació de Llocs de Treball és l’instrument tècnic a través del qual es 
realitza l’ordenació de tots els llocs de treball presenta a l’organització d’acord amb les 
necessitats dels serveis. Considerant que aquestes es defineixen com a documents 
dinàmics, en continu canvi per adaptar-se als successius escenaris i necessitats que hagi 
d’afrontar la corresponent administració, recollint a cada moment els llocs de treball dotats 
pressupostàriament, tant els ocupats com els eventualment vacants assenyalant, en aquest 
últim cas, la seva condició i la susceptibilitat de les accions que sobre ells puguin 
correspondre. 
 
Tercer. Per part de l’Alcaldia s’ha posat de manifest la necessitat de crear un lloc de treball 
de tècnic/a de participació ciutadana i comunicació a resultes de la propera modificació del 
POUM i les tasques de comunicació que comporta, ja que s’ha de gestionar tota la 
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participació ciutadana vinculada, tasques que no poden ser assumides pels tècnics 
municipals. 
 
Quart. Donat que la plaça d’auxiliar de biblioteca s’ha de redefinir com a Tècnic auxiliar de 
biblioteca, amb caràcter laboral, tal com reiteradament ha posat de manifest el Col·legi de 
Bibliotecaris i segons el que estableix el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i 
el personal del sistema de lectura pública de Catalunya, es fa necessària la seva creació la 
qual es proveirà mitjançant promoció interna, amortitzant-se, en cas de superació del procés 
selectiu la plaça d’auxiliar de biblioteca.   
 
Cinquè. Donat que la nova organització i responsabilitats obliguen a redefinir les places i 
llocs de treball d’auxiliars administratius/ves, els quals tenen assignades funcions i 
responsabilitats corresponents a llocs de treball d’administratius/ves, es fa necessari crear 
una nova plaça d’administratiu/va pertanyent escala d’administració general, així com crear 
el lloc de treball corresponent anomenant administratiu/va de cadastre i serveis territorials, 
equivalent al lloc de treball d’administratiu/va serveis territorials. Un cop ocupada 
s’amortitzarà una de les places d’auxiliar administratiu/va de la plantilla del personal laboral, 
així com el corresponent lloc de treball. Irregularitats que s’aniran corregint a mig/llarg 
termini segons les disponibilitats pressupostàries de la Corporació i les limitacions 
establertes per la Llei General de Pressupostos de l’Estat. 
 
Sisè. Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 9 de gener de 2013 es va aprovar la 
declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, produint-se modificacions posteriors, Ple de data 12 de juny de 2013, Ple de data 26 
de febrer de 2014 i Ple de 11 de febrer de 2015. 
 
Setè. Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
estableix en el seu article 3.2; així com també la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, estableix a l’article 21.Dos), que durant 
l’any 2015 no es procedirà a la contractació del personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal i de funcionaris interins, salvant casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Vuitè. Considerant l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de 
treball existents en la seva organització. 
 
Novè. Considerant l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els 
documents que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball. 
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Desè. Considerant que l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
i article 52.2 j) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple l’aprovació de la relació de llocs 
de treball. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord de Ple de de data 11 de febrer de 2015 relatiu a la 
declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, pels motius anteriorment esmentats.  
 
Segon. Declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els següents: 
 

o Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les 
Treballadores familiars. 

o Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per 
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, 
pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres; els 
conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de l’àmbit educatiu del 
municipi. 

o Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament Local: 
personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i desenvolupament promoció 
teixit empresarial, el personal destinat a la inserció laboral dels col·lectius amb risc 
d’exclusió social i tot el personal que pugui ser contractat mitjançant Plans 
d’Ocupació Locals. 

o Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el 
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil. 

o Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadà, participació ciutadana i 
comunicació.  

 
Tercer. Modificar la plantilla del personal funcionari com a conseqüència dels motius indicats 
a la part expositiva, d’acord amb el següent detall: 
 

 Grup/subgrup 

Nombre 
total 
places Vacants 

Escala d’Administració General  

Tècnic/a mig de gestió A2 1 1 

Administratiu/va C1 1 1 

 
Un cop s’ocupi aquesta nova plaça d’Administratiu/va, s’amortitzarà una de les places 
d’Auxiliar Administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament.  
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Quart. Modificar la plantilla del personal funcionari en el sentit d’amortitzar una plaça 
d’Auxiliar Administratiu/va, escala d’administració general; i la corresponent amortització de 
la relació de llocs de treball del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va d’atenció al públic i 
registre, a resultes de la superació del procés selectiu de promoció interna realitzat el passat 
mes de maig de 2015. 
 
Cinquè. Modificar la plantilla del personal laboral, a resultes de la creació d’una plaça de 
Tècnic auxiliar de biblioteca, segons el següent detall: 
 
 

 Grup/subgrup 

Nombre 
total 
places Vacants 

Tècnica auxiliar de biblioteca C1 1  1 

 
El lloc de treball d’auxiliar de biblioteca es proveirà per promoció interna, en el cas de 
superar el procés selectiu, s’amortitzarà la plaça de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament i el corresponent lloc de treball. 
 
Sisè. Modificar i aprovar la definició dels llocs de treball que a continuació es detallen, i 
segons les Disposicions sobre l’aplicació de la Relació de llocs de treball aprovades pel Ple 
celebrat en data 08.04.201511: 
 
Lloc de treball: Administratiu/va de cadastre i serveis territorials 
Règim: funcionari/a 
Grup classificació: C1 
Complement de Destí: Nivell 13 
Complement Específic: 492,82€ bruts mensuals 
Tipologia de jornada: ordinària 
Descripció lloc de treball: Fitxa 05 – Annex 5.1 (aprovada en la sessió del Ple de data 8-04-
2015). 
Aplicació pressupostaria: 13 150 12003, 13 150 12100, 13 150 12101 i 13 150 16000. 
 
Lloc de treball: Tècnic mig de Participació ciutadana i comunicació 
Règim: funcionari/a 
Grup de classificació: A2 
Complement de destí: Nivell 18 
Complement específic: 200,01€ bruts mensuals 
Tipologia de jornada: reduïda (25 hores setmanals) 
Descripció lloc de treball: Fitxa 04 – Annex 4.14  

                                                        
11

 configuració dels llocs de treball que es troba vigent actualment, d’acord amb el que estableix la Disposició sobre 
l’aplicació de la Relació de llocs de treball aprovades pel Ple celebrat en data 08.04.2015. 
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Aplicació pressupostaria: 13 920 12001, 13 920 12100, 13 920 12101 i 13 920 16000. 
 
Lloc de treball: Tècnica auxiliar de biblioteca 
Règim: laboral 
Grup de classificació: C1 
Complement de destí: Nivell 12 
Complement específic: 426,82€ bruts mensuals 
Tipologia de jornada: ordinària 
Descripció lloc de treball: Fitxa 05 – Annex 5.6 (aprovada en la sessió del Ple de 8-04-2015). 
Aplicació pressupostaria: 13 330 13000 i 13 330 16000. 
 
Setè. Aprovar la modificació de l’Annex de personal i la modificació del pressupost que 
afecta al Capítol 1, en el següents termes:  
 

 
 
Annex de personal: 

 
 

 
 

TRASNFERÈNCIA DE CRÈDIT - Capítol 1

APLICACIÓ PRESSUP. DENOMINACIÓ ALTES / BAIXES

13 920 12001 Sous del Grup A2 1.300,00

13 920 12100 Complement Destí 600,00

13 920 12101 Complement Específic 500,00

13 920 16000 Seguretat Social Serveis Generals 600,00

13 150 13000 Retribucions bàsiques -1.300,00

13 150 13002 Altres remuneracions - complementàries -1.100,00

13 150 16000 Seguretat Social Urbanisme -600,00

Personal Funcionari Serveis Generals

Personal Laboral Urbanisme

PERSONAL FUNCIONARI

ÀMBIT/ÀREA SERVEI DENOMINACIÓ Règim Grup
Nivell 

C.D.
C.D. C.E.

Perllongació 

de jornada
C.P.T. Retribució anual Observacions

Serveis Generals Administració Tècnic/a Mig Participació ciutadana i Comunicació FI A2 18 263,21 200,01     15.089,81            interí per vacant 

F

FI

Funcionari de Carrera

Funcionari Interí

C.D.

C.E.

Complement Destí

Complement Específic

C.P.T. Complement Personal Transitori
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Disposar la no cobertura de la plaça d’ Oficial 2ª de brigada que queda vacant i de la qual es 
minora el crèdit pressupostari. 
 
Vuitè. Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des de 
l’anunciï al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Novè. Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la informació 
pública no es formulés al·legacions. 
 
Desè. Disposar, per el cas que l’aprovació esdevingui definitiva, la publicació d’aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipals,; i trametre 
còpies certificades de la modificació de plantilla i relació de llocs de treball a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en tel 
termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Onzè. Notificar-ho al Comitè d’empresa i als delegats del personal funcionari de la 
Corporació. 
 
Dotzè.- Declarar que l’acord es un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot 
ser impugnat separadament, que participa d’un procediment d’aprovació de disposicions 
generals pel que fa a la plantilla i pel que fa al pressupost, i d’acte administratiu pel que fa a 
la relació de llocs de treball i serveis públics essencials, i que els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Tretzè .- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si l’aprovació 
inicial esdevé definitiva: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnada 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. 

 

PERSONAL LABORAL

ÀMBIT/ÀREA SERVEI DENOMINACIÓ RÈGIM Grup
Nivell 

C.D.
C.D. C.E. Compl. Retribució anual Observacions

Serveis Generals Brigada Oficial 2a LF AP 10 0,00 -            0,00 No cobertura

Personal Laboral

L Ind Laboral Indefinit

LI Laboral interí

LF Laboral Fix

LT Laboral Temporal
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Catorzè. Pel que fa a la Relació de llocs de treball, declarar que, si l’aprovació inicial esdevé 
definitiva:  
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                   Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 
 

 
12. Ordenança municipal reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes 

amb la hisenda municipal de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la 
realització de treballs en benefici de la comunitat: Inici de l’expedient i constitució 
de comissió d’estudi (exp. 1156/2015) 

 
Primer. L’actual conjuntura econòmica de crisi allargada en el temps genera dificultats a la 
ciutadania per fer front al pagament de totes les despeses de la unitat familiar. Aquesta 
problemàtica socioeconòmica i familiar sumat a les obligacions anuals amb la hisenda 
municipal, agreuja en nombrosos casos les dificultats econòmiques fet que origina 
determinats deutes municipals de les famílies.  
 
Segon. La regidoria d’Hisenda creu que amb aquesta ordenança l’execució alternativa 
mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat de l’abonament d’aquets 
deutes provocarà menys tensió social i poder fer efectius els deutes a la hisenda municipal, 
que en definitiva és la de tota la ciutadania. Així s’ofereix una alternativa que permeti el 
pagament del deute municipal a través de la realització de treballs en benefici de la 
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comunitat quan no sigui possible realitzar-lo amb diners. Caldrà que siguin sempre en 
circumstàncies justificades per informes tècnics socials i amb la sol·licitud i consentiment del 
ciutadà en qüestió. 
 
Tercer. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL);  178  del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a 66 del 
Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny (ROAS), 
contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals. 
 
Segons l’article 62 del ROAS, s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de l'avantprojecte de l’ordenança. 
 
Quart. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen que 
l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació amb 
el vot favorable de la majoria simple dels membres presents. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Incoar expedient per la redacció de l’Ordenança municipal reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat. 
 
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, que 
estarà integrada per les següents persones:  
 

- Sr. Xavier Racero Esquius, regidor de Serveis Econòmics, que actuarà com a 
President,  o regidor/a en qui delegui 

- Sra. Cristina Murcia Caraballo, regidora de Serveis Socials, en representació del 
grup municipal PSC, o regidor/a en qui delegui 

- Sra. Mònica Cruz Franch, en representació del  grup municipal Gent fent Poble, o 
regidor/a en qui delegui 

- Sra. Àdria Mazcuñán Claret, en representació del grup municipal ERC-AM, o 
regidor/a en qui delegui 

- Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a en 
qui delegui 

 
Tècnics :  
 

- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal 
- Sra. Gemma Bau Puig, interventora  
- Un tècnic de serveis socials  
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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 6 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

  
13. Ordenança municipal reguladora de gestió dels residus municipals. Inici de 

l’expedient i constitució de comissió d’estudi. (exp. 1157/2015) 
 
Primer. L’ajuntament de Sant Fruitós no té cap reglament de la gestió de residus tot i que té 
un conveni amb el Consorci de Gestió de Residus del Bages amb el què gestionem la 
selectiva (paper, envasos i vidre) a més de les deixalleries mòbil i fixe, una empresa 
concessionària de la recollida de la FORM i la fracció resta (rebuig), uns contenidors d’oli 
urbans. Caldria establir el règim jurídic i tècnic en relació als serveis públics sobre la gestió 
de residus del municipi i alhora, ordenar els criteris i establir el model d’aqueta gestió en 
base a diversos conceptes com:  el principi de les tres erres (3RRR: reduir, reutilitzar i 
reciclar), aposta per la participació i implicació ciutadana en els seus drets i deures, les 
actituds insolidàries, denunciables i punibles, regulació de les activitats econòmiques i el seu 
règim de residus, entre d’altres. 
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Segon. En data 29 de novembre de 2014 el Ple municipal va aprovar definitivament 
l’Ordenança fiscal num. 29, sobre taxes per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals.  
 
Tercer. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL);  178  del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 a 66 del 
Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny (ROAS), 
contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals. 
 
Segons l’article 62 del ROAS , s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de l'avantprojecte de l’ordenança. 
 
Quart. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen que 
l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació amb 
el vot favorable de la majoria simple dels membres presents. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Incoar expedient per la redacció de l’Ordenança municipal reguladora de gestió dels 
residus municipals 
 
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança, que 
estarà integrada per les següents persones:  
 

- Sr. Xavier Racero Esquius, regidor de Medi ambient, que actuarà com a President,  o 
regidor/a en qui delegui 

- Sr. Tomàs Casero García, regidor de Serveis, en representació del grup municipal 
PSC, o regidor/a en qui delegui 

- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés,  en representació del  grup municipal Gent fent 
Poble, o regidor/a en qui delegui 

- Sr. David Uró i Vilanova, en representació del grup municipal ERC-AM, o regidor/a 
en qui delegui 

- Sr. Roger Grandia Borràs, en representació del grup municipal CIU, o regidor/a en 
qui delegui 

 
Tècnics :  
 

- Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal 
- Sra. Patrícia Batista Serarols, administrativa de l’àrea de Medi Ambient  
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal  
- Sra. Gemma Bau Puig, interventora  
- Un tècnic proposat pel Consorci de Gestió de residus del Bages  
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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 6 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. 
 

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  
   
14. Aprovació de proposta de determinació de les festes locals per l’any 2016 ( exp. 

857/2015 ) 
 
Primer. Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
sol·licita mitjançant escrit de data 18 de juny de 2015 (registre d’entrada 2015/3085 de 3 de 
juliol), acord del Ple de l’ajuntament per tal que, en virtut del que s’estableix a l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any 
2016. 
 
Segon. Vista l’ordre EMO/168/2015 de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888 de 9 de 
juny de 2015, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per 
l’any 2016. Aquesta ordre estableix que a més de les festes esmentades, es fixaran, 
mitjançant una Ordre d’aquest departament, dues festes locals retribuïdes i no recuperables 
a proposta dels ajuntaments. 
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Tradicionalment les festes locals de Sant Fruitós de Bages són el dia 21 de gener (festivitat 
de Sant Fruitós) i el dilluns posterior al primer diumenge de juliol, dia que es celebra la festa 
major d’estiu. 
 
Tercer. Per tot l’exposat anteriorment,  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, els 
dies que s’indiquen tot seguit com a festius locals, retribuïts i no recuperables al municipi de 
Sant Fruitós de Bages per l’any 2016: 
 
- Dijous, 21 de gener de 2016. 
- Dilluns, 4 de juliol de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aprovació i donar-hi publicitat als mitjans habituals (tauler 
d’anuncis, butlletí municipal, setmanari Montpeità i pàgina web de l’ajuntament) per al 
coneixement i informació dels agents industrials i socials del municipi. 
 
Tercer.  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. 

 
 
 
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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PRECS I PREGUNTES   
 
No consten  
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió Ple 
essent les 23:20 hores del dia 9 DE SETEMBRE DE 2015  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe  
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 

 

 

 
 


