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ACTA NÚM. 16/2015 ( 1213.03.016 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
12 DE NOVEMBRE 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 
 

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.  
 
El regidor sr. Narcís Lupón Sala 
s’incorpora a la sessió durant el punt 2 
de l’ordre del dia.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les següents 
sessions del Ple: 8 d’octubre (ordinari) 
i 29 d’octubre de 2015 (extraordinari) 

1089/2015 
1324/2015 

4 00:00:22 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.     

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

2/2015 5 00:00:58 

3. Donar compte dels acords de la Junta 
de Govern les següents sessions: 21 
de setembre de 2015, 5 d’octubre i 19 
d’octubre de 2015 (ordinàries) 

1086/2015 
957/2015 
1314/2015 

18 00:22:50 

4. Donar compte de l’informe de 
tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials i l’informe 
d’intervenció previst en la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector 
Públic.  
Segon trimestre/2015 

1322/2015 18 00:52:30 

5. Donar compte de l’informe de 
tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials i l’informe 
d’intervenció previst en la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector 
Públic.  
Tercer trimestre/2015 

1323/2015 21 00:54:37 

6. Informació de les regidories  - 23 00:55:34 

MOCIONS I PROPOSTES    

7. Moció municipal sobre els atacs del 
Govern de l’Estat a la normativa 
catalana sobre pobresa energètica. 

1385/2015 24 01:06.18 
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CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS    

8. Modificació del Reglament de 
funcionament intern del butlletí 
d’informació municipal1 

487/2015 26 01:18:24 

9. Aprovació del calendari de les 
sessions ordinàries dels òrgans 
col·legiats de l’ajuntament per l’any 
2016. 

884/2015 31 01:22:30 

10. Redefinir la plaça d’oficial 1a jardineria, 
amortització del lloc de treball d’oficial 
1a jardineria i creació del lloc de treball 
d’oficial 1a electricista 

1277/2015 36 01:24:28 

11. Aprovació del segon pagament de la 
devolució de la part proporcional de la 
paga extraordinària de Nadal 2012 

1311/2015 39 01:27:49 

12. Interposició de recurs contenciós 
administratiu contra la resolució 
GRI/2274/2015, de 6 d'octubre, relativa 
a la delimitació, en el tram en 
desacord, entre els termes municipals 
de Manresa i Sant Fruitós de Bages 

1383/2015 47 01:31:28 

13. Modificació del pressupost número T 
12/2015, mitjançant transferència de 
crèdit de diferent àrea de despesa , 
concessió de crèdit extraordinari i 
incorporació de romanents 

1431/2015 50 01:40:03 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

14. Acord que pren coneixement de la 
resolució definitiva de l’expedient 
d’alteració dels termes municipals de 
Santpedor i Sant Fruitós de Bages i 
s’aprova l’acta de delimitació dels 
termes 

118/2014 64 2:01:30 

15. Substitució de l’arquitecte tècnic en la 
Comissió d’estudi per a la redacció de 
l’Ordenança municipal reguladora de 
gestió dels residus municipals, a 
resultes de la redistribució de tasques 
de l’àrea d’Urbanisme 

1157/2015 78 02:08:08 

 

                                                        
1
 El títol d’aquest assumpte ha estat corregit. 
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16. Designació de nou membre de la 
Comissió de delimitació dels termes 
municipals per nomenament de nova 
arquitecta municipal. 

1038/2015 82 02:10:10 

17. Designació de nou membre en 
Associacions administratives de 
cooperació i Juntes de Compensació 
per nomenament de nova arquitecta 
municipal 

1450/2015 
 

84 
02:12:37 

18. Proposició per l’aprovació del text refós 
corresponent a la modificació puntual 
del PGOU a l’àmbit de la Plaça Onze 
de setembre i de l’Avinguda Jaume I 

1265/2014 86 02:13.42 

PRECS I PREGUNTES  No consten 101 - 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS    

S1 
Avanç modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla 

1432/2015 
101 02:17:20 

S2 
Aprovació inicial de la modificació puntual 
del polígon de la UA-14 Ctra. d’Artés 

547/2015 
117 03:09.40 

S3 
Moció de suport a la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya 

1485/2015 
117 

03:24:252 
03:29:333 

S4  

Moció en relació a la proposta de 
resolució presentada el passat 27 
d'octubre al Parlament de Catalunya per 
part dels grups parlamentaris de Junts 
pel Sí i de la CUP 
 

1484/2015 

136 03:34:02 

 
1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 8 d’octubre 

(ordinari) i 29 d’octubre de 2015 (extraordinari)) (expedients 1089/2015 i 
1324/2015) 

 
Es sotmeten a aprovació les actes de les següents sessions del Ple : 8 d’octubre 
(ordinari) i 29 d’octubre de 2015 (extraordinari)) (expedients 1089/2015 i 1324/2015), 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Consideració sobre la inclusió de les dues mocions sobrevingudes 

3
 Inici del debat sobre la moció  
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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 (12) 
 

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

plenària ( exp. 2/2015 ) 
 

2015-0861 28/9/15 1226/2015 
Autorització de pas 5a. Marxa Anella Verda de 
Manresa 

2015-0862 28/9/15 1268/2015 
Aprovació programa temporal per al nomenament 
interí d’un arquitecte 

2015-0863 28/9/15 74/2015 
Convocatòria del Consell Ciutadà Consultiu sobre 
Centres de Culte. Data: 19.10.2015 

2015-0864 28/9/15 1267/2015 
Acceptació renúncia voluntària d’un treballador en 
comissió de serveis, per superació de procés 
selectiu en una altra Administració 

2015-0865 29/9/15 1146/2015 
Pagament de l’aportació al Consorci de l’Agulla, 
any 2015 

2015-0866 29/9/15 1253/2015 
Nomenament d’un agent interí fins a la cobertura 
definitiva de la plaça 

2015-0867 29/9/15 346/2015 
Extinció de nomenament interí d’un agent per 
modificació de motiu 

2015-0868 29/9/15 1254/2015 
Nomenament interí d’un agent de la policia local en 
substitució d’agent de baixa per IT 

2015-0869 30/9/15 1161/2015 
Nomenament de la lletrada municipal com a 
secretària del Consell de participació de la 
residència 

2015-0870 30/9/15 1170/2015 Llicència GPP 

2015-0871 1/10/15 1236/2015 
Alta de l’entitat Assoc. El Molinot-Sembrant 
Consciència al Registre d’entitats locals 

2015-0872 1/10/15 1137/2015 Llicència d’obres núm. 1137/2015 
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2015-0873 1/10/15 11/2015 
Sol·licitud de dades estadístiques del padró 
municipal d’habitants per part dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament 

2015-0874 1/10/15 1503/2014 

Aprovació de factura Certif Obra 3 (setembre 2015) 
de les obres del Projecte de reducció de riscos 
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc 
urbà de Sant Fruitós de Bages 

2015-0875 1/10/15 957/2015 
Convocatòria Junta de Govern Local ordinària pel 
5-10-15 

2015-08764 1/10/15 1204/2015 
Ocupació de la via pública per instal·lar una unitat 
mòbil d’ITV per a vehicles agrícoles i ciclomotors 

2015-0877 1/10/15 1220/2015 Llicència d’obres núm. 1220/2015 

2015-0878 1/10/15 1270/2015 
Nomenament d’una interina com a agent de la 
policia local per cobertura de vacances i 
programes policials de nadal 

2015-0879 1/10/15 1285/2015 
Normalització en identificació del remitent de 
correu electrònic 

2015-0880 1/10/15 487/2015 
Convocatòria comissió seguiment butlletí municipal 
22.10.2015 a les 19.00 hores 

2015-0881 1/10/15 1368/2014 

Aprovació d’inici d’obra Endesa (treballs referència 
496348-BT) dins el marc de les obres incloses al 
Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la 
residència d’avis el Lledoner (seguiment de les 
obres) 

2015-0882 1/10/15 1271/2015 
Reconeixement serveis especials al arquitecte 
municipal 

2015-0883 1/10/15 1368/2014 

Aprovació inici d’obra Endesa (treballs referència 
496348-MT) dins el marc de les obres incloses al 
Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la 
residència d’avis el Lledoner (seguiment de les 
obres) 

2015-0884 1/10/15 1090/2014 Donar trasllat de l’informe del servei de prevenció 

2015-0885 2/10/15 594/2015 

Aprovació de factura de Certificació Obra 1 del 
contracte mixt d’obres de reforma de la instal·lació 
de climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (fase 2) i els serveis de manteniment 
preventiu i correctiu amb garantia total 

2015-0886 2/10/15 813/2015 Aprovació de programa dels Benet Games 2015 

 

                                                        
4
 El decret núm. 2015-0876 conté un error de identificació de signatura: el sotasignat vicesecretari no és 

qui hi hauria de constar, sinó qui va rubricar digitalment, el secretari, Josep González Ballesteros 
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2015-08875 2/10/15 1276/2015 
Autoritzar cessió vehicle a l’Ajuntament de 
Santpedor 

2015-0888 2/10/15 1286/2015 Mesures de difusió Ciutat Bàsquet Català 2016 

2015-0889 2/10/15 1180/2015 Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social 

2015-0890 4/10/15 1288/2015 
Incoació de sancions en matèria de trànsit. 
Remeses de la Diputació 

2015-0891 5/10/15 1275/2015 Llicència GPP 

2015-0892 5/10/15 1122/2015 Aprovació de terminis del deute de la llar d’infants 

2015-0893 5/10/15 863/2015 Pagament IBI per terrenys de pàrking 

2015-0894 5/10/15 1284/2015 
Llistat de cobrament del servei de teleassistència 
del mes d’octubre 

2015-0895 5/10/15 1194/2015 Llicència d’obres núm. 1194/2015 

2015-0896 5/10/15 1257/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 
l'ajuntament pel dia 8 d'octubre de 2015 

2015-0897 5/10/15 1239/2015 Regularització nòmina setembre 2015 

2015-0898 5/10/15 1193/2015 Llicència d'obres núm. 1193/2015 

2015-0899 5/10/15 1293/2015 
Designació de l’informàtic municipal com a gestor 
de permisos d’usuaris per a la tramitació d’anuncis 
al Butlletí Oficial de la Província 

2015-0900 5/10/15 1261/2015 

Aprovació del text de l'addenda per a l'execució del 
contracte de la direcció d'obra d'urbanització del 
vial d’accés a l’equipament escolar del sector 
residencial est 

2015-0901 5/10/15 709/2015 
Aprovació del Text refós del conveni urbanístic 
Santa Anna (3r) 

2015-0902 5/10/15 517/2015 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponent als lloguers 
que ocupen diferents serveis municipals del mes 
d’octubre de 2015 

2015-0903 5/10/15 1305/2015 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a 
l’expedient núm. 1305/2015, relació de factures 
número O/2015/93 

2015-0904 5/10/15 537/2015 
Traslado de quejas a la Agencia de Seguridad 
Aérea 

 

 

                                                        
5
 El decret núm. 2015-0887 conté un error de identificació de signatura: el sotasignat secretari no és qui hi 

hauria de constar, sinó qui va rubricar digitalment, el visecretari, Santiago González Castellanos. 
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2015-0905 6/10/15 623/2015 

Aprovació de la factura corresponent als treballs de 
redacció de la Memòria Tècnica Valorada per a 
l’adequació a noves activitats de la Sala 
Cooperativa 

2015-0906 6/10/15 1295/2015 
Treballs realitzats el dia de les eleccions al 
Parlament de Catalunya 

2015-0907 6/10/15 1188/2015 
Aprovació del padró per quotes llar d’infants, 
octubre/2015 

2015-0908 6/10/15 1246/2015 Contractació urgent d’un desbrossador 

2015-0909 6/10/15 1299/2014 

Aprovació de factures de certificació d’obra 1, 2 i 3 
per la instal·lació de caldera de biomassa al 
pavelló municipal i serveis energètics, i el 
manteniment integral amb garantia total de la 
instal·lació tèrmica de l’edifici. 

2015-0910 6/10/15 1251/2015 Llicència d'obres núm. 1251/2015 

2015-0911 6/10/15 1302/2015 
Autorització de reducció d’un terç de la jornada a 
una treballadora 

2015-0912 7/10/15 5/2014 

Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a 
l'actuació "Impermeabilització del cobert de la 
màquina de batre" i informació sobre l’estat 
d'execució de la resta de subvencions 

2015-0913 7/10/15 1303/2015 
Aprovació d’assistència a cursos per part de 
personal divers 

2015-0914 7/10/15 1294/2015 
Nomenament de funcionària interina com a agent 
policia local 

2015-0915 7/10/15 970/2015 
Llicència d’instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració a La Cuina del Bosquet durant els 
mesos de juliol i agost de 2015 

2015-0916 7/10/15 76/2014 
Llicència d’instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració al Bar Restaurant Cal Pitu, durant la 
temporada alta de 2015 

2015-0917 7/10/15 1309/2015 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a 
l’expedient núm. 1309/2015, relació de factures 
número O/2015/90 

2015-0918 8/10/15 1232/2015 
Al·legacions dins del tràmit d’audiència de 
l’expedient 00171662.8/15 de la Gerència regional 
del cadastre de Catalunya 

2015-0919 9/10/15 1308/2015 Llistat per al cobrament del SAD de setembre 2015 
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2015-0920 9/10/15 884/2015 
Modificació segona de les mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-
2019 respecte a matèries competència de l’alcalde 

2015-09216 9/10/15 825/2015 
Arxiu de les actuacions relatives a les mesures de 
sorolls de l’activitat de bar i terrassa emplaçada a 
l’avinguda Sant Joan 43 

2015-09227 13/10/15 118/2014 
Convocatòria de la Comissió de delimitació dels 
termes municipals pel dia 21 d’octubre de 2015 ( 
delimitació amb Santpedor ) ANUL·LAT 

2015-0923 13/10/15 1330/2015 
Creació de comissió interna técnico-jurídica en 
relació a les obres de contractació del centre cívic 

2015-0924 13/10/15 417/2015 

Fixació dels terminis de pagament anticipat de 
contribucions especials pel finançament de les 
obres compreses en el projecte d’urbanització de 
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta 

2015-0925 13/10/15 118/2014 
Convocatòria de la Comissió de delimitació dels 
termes municipals pel dia 21 d'octubre de 2015 ( 
delimitació amb Santpedor ) 

2015-0926 13/10/15 1003/2015 
Llista d’admesos i exclosos, composició del 
tribunal i data de proves de procés educador/a 
social per programa temporal 

2015-0927 13/10/15 1294/2015 

Esmena d’error material del Decret 914 de 
07.10.2015, relatiu al nomenament interí d'una 
agent de la policia local per a vàries campanyes 
policials 

2015-0928 13/10/15 1057/2015 
Atorgament de llicència d'obres per a construcció 
de dipòsit de reserva d’aigua 

2015-0929 13/10/15 36/2014 
Incorporació de tramitacions assistides a la CTA. 
Codi TA10 

2015-0930 14/10/15 1298/2014 

Aprovació de factura pel 30% de l’import de la 
redacció de documentació tècnica (expedient de 
contribucions especials de l’àmbit de sòl urbà no 
urbanitzat de La Serreta) 

2015-0931 15/10/15 1314/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dia 19 d'octubre de 2015 

 

                                                        
6
 El decret núm. 2015-0921 conté un error de identificació de signatura: el sotasignat vicesecretari no és 

qui hi hauria de constar, sinó qui va rubricar digitalment, el secretari, Josep González Ballesteros. 
7
 El decret núm. 2015-0922 ha estat anul·lat per haver-se enviat a un signatari incorrecte. El decret que el 

substitueix és el núm. 2015-0925 
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2015-0932 15/10/15 1676/2014 
Modificació de la part dispositiva, apartat primer, 
del decret 2015-0392 de 25 de maig de 2015 

2015-0933 15/10/15 285/2015 

Tramesa de documentació requerida pel TCCSP 
per a la resolució del recurs especial en matèria de 
contractació interposat per Talher, SA contra acord 
d’adjudicació de la JGL 21.09.15 del servei 
manteniment jardineria 

2015-0934 15/10/15 1799/2014 

Aprovació de factura DO i CSS en fase d’execució 
del mes de setembre de 2015, de les obres del 
“Projecte d’urbanització anticipada UA15a Camí 
del Cementiri” 

2015-0935 15/10/15 593/2015 

Aprovació de factura de treballs de DO i CSS en 
fase d’obres, de la renovació i millora de la 
instal·lació de climatització de la casa consistorial 
(2a fase) 

2015-0936 15/10/15 1341/2015 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a 
l’expedient núm. 1341/2015, relació de factures 
número O/2015/103 

2015-0937 15/10/15 594/2015 

Aprovació de factura de certificació final d’obra 
(reforma instal·lació de climatització de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages -fase 2- i els 
serveis de manteniment preventiu i manteniment 
correctiu amb garantia total) 

2015-0938 15/10/15 1103/2015 
Indemnitzacions per assistències als membres de 
la Corporació; assignació mensual als grups 
municipals AGOST I SETEMBRE/2015 

2015-0939 15/10/15 191/2015 

Aprovació de factura Direcció d’obres, Direcció 
d’Execució i Coordinació de seguretat i salut de les 
obres d’ampliació de la Residència d’avis i centre 
de dia El Lledoner (29,90 % d’obra executat, 
setembre 2015) 

2015-0940 15/10/15 1319/2015 
Autorització d’assistència a cursos per part de 
personal divers 

2015-0941 15/10/15 301/2015 Transmissió de titularitat (c. Padró, 73, baixos) 

2015-0942 15/10/15 534/2015 
Assabentat de declaració responsable d’obertura 
(c. Padró, 58, baixos) 

2015-0943 19/10/15 373/2014 
Convocatòria Comissió Paritària Seguiment 
Aeròdrom dia 26.10.15 

2015-0944 19/10/15 379/2015 
Sol·licitud d’accés a antecedents documentals 
corresponents a les obres del centre cívic (Nexe-
Espai de Cultura) 
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2015-0945 19/10/15 379/2015 
Aprovació de la Instrucció sobre la tramitació de 
les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a les 
informacions públiques 

2015-0946 19/10/15 842/2015 
Llicència d'instal·lació de placa de gual al carrer 
Galileo 2 (accés de vehicles pel carrer Mercè 
Rodoreda) 

2015-0947 19/10/15 556/2015 
Concessió de targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat 

2015-0948 19/10/15 1306/2015 Atorgament tarifa reduïda quota mensual 

2015-0949 20/10/15 1195/2015 Llicència d’obres (Pere Clapera, 4) 

2015-0950 20/10/15 514/2015 
Esmena d’error material del decret núm. 2015-
0837 de 23 de setembre de 2015, sobre 
assabentat de comunicació prèvia ambiental  

2015-0951 20/10/15 1003/2015 
Llista admesos i exclosos definitiu procés educador 
social programa temporal 

2015-0952 20/10/15 779/2015 Declaració de ruïna 

2015-0953 20/10/15 1026/2015 
Interposició de recurs de cassació contra la 
sentència 428 de 17/06/2015 dictada en recurs 
contenciós administratiu 341/2011) 

2015-0954 20/10/15 1252/2015 Llicència d'obres (Manelic, 15) 

2015-0955 20/10/15 1323/2015 

Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent 
de la Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 22 d'octubre de 2015 ( aprovació 
inicial ordenances fiscals 2016 ) 

2015-0956 20/10/15 884/2015 
Modificació del cartipàs municipal en matèries 
competència de l’alcalde (regla quarta equips 
instructors – habitatge) 

2015-0957 22/10/15 880/2015 Llicència d'obres (Jaume Galobart, 44) 

2015-0958 22/10/15 395/2014 
Llicència d'ocupació de la via pública (terrasses 
“Últim de la fila”) 

2015-0959 22/10/15 1330/2015 

Designació d'un pèrit del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya en relació a la modificació del contracte 
d'obres per a la construcció del centre cívic de 
Sant Fruitós de Bages 

2015-0960 22/10/15 560/2015 Justificació conveni Música Clàssica 2015 

2015-0961 22/10/15 1503/2015 

Aprovació factura Certificació Obra 4 i última obres 
contingudes en el Projecte de reducció de riscos 
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc 
urbà de Sant Fruitós de Bages 

2015-0962 22/10/15 497/2015 Justificació subvenció 2015 Amics Pont Cabrianes 
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2015-0963 23/10/15 1268/2015 

Aprovació de la llista provisional d’admesos i 
exclosos, composició delk tribunal i dates dels 
exàmens per ña cobertura mitjançant un 
nomenament interí per programa d’un/a 
arquitecte/a 

2015-0964 23/10/15 1281/2015 
Gratificacions per serveis extraordinaris i hores 
extres del personal de la Corporació, mes de 
setembre 

2015-0965 25/10/15 422/2015 
Assabentat de comunicació prèvia ambiental 
municipal (c. Sallent, 60) 

2015-0966 25/10/15 1/2010 

Autorització de la devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte de servei per l’explotació 
del servei de bar del centre cívic Nexe-Espai 
Cultural 

2015-0967 25/10/15 594/2015 
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de 
reforma de la instal·lació de climatització de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (fase 2) 

2015-0968 25/10/15 1108/2015 
Llicència d’instal·lació de placa de gual al carrer 
Jaume Balmes 31 

2015-0969 25/10/15 1071/2015 
Sobre atorgament de la llicència (Carrer del Padró, 
87) 

2015-0970 25/10/15 1358/2015 
Compareixença en recurs contenciós administratiu 
numero 210/2015 seguit davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 

2015-0971 25/10/15 1361/2015 Concessió d'ajuda econòmica per urgència social 

2015-0972 26/10/15 1324/2015 
Convocatòria de sessió extraordinària del Ple 
municipal pel dia 29 d'octubre de 2015 ( aprovació 
provisional OOFF 2016 ) 

2015-0973 26/10/15 379/2015 
Modificació de la instrucció relativa a la tramitació 
de sol·licituds d'accés a informació pública 

2015-0974 27/10/15 789/2015 Suspensió de la llicència de divisió horitzontal 

2015-0975 27/10/15 780/2015 Resolució d'expedient 

2015-0976 27/10/15 634/2014 

Presentació recurs davant Tribunal Suprem contra 
desestimació, per silenci, de la reclamació per 
responsabilitat de l’Administració General de l’Estat 
per aplicació del “cèntim sanitari” 

2015-0977 27/10/15 886/2015 Sobre llicència d'obres (granja Santasusana) 

2015-0978 27/10/15 1348/2015 
Aprovació realització cursos per part de personal 
divers 
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2015-0979 27/10/15 1388/2015 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments, corresponents a 
l’expedient nº 1388/2015 de RELACIÓ DE 
FACTURES número O/2015/112 

2015-0980 27/10/15 1059/2015 Modificació dies AP i conciliació RDL 10/2015 

2015-0981 27/10/15 1234/2015 
Modificació de la llicència de gual amb número 
d’expedient municipal 24412.11. 2009/2, i núm. de 
placa 675 

2015-0982 27/10/15 1115/2015 

Autorització modificació de llicència de gual 
(incorporació de contragual) davant del gual per 
entrada i sortida de vehicles del garatge amb 
número de placa 425 

2015-09838 27/10/15 1318/2015 
Queixes veïnals per sorolls generats per l’activitat 
desenvolupada a l’aeròdrom 

2015-0984 28/10/15 1318/2015 
Queixes veïnals per sorolls generats per l’activitat 
desenvolupada a l’aeròdrom 

2015-09859 28/10/15 1378/2015 
Aprovació de la despesa corresponent al mes 
d'octubre de 2015 

2015-0986 28/10/15 140/2015 

Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra núm. 3 (Àmbit 2) del contracte 
de les obres del carrer Barcelona, entre el carrer 
Jaume Balmes i l’Av. Dr. Fleming 

2015-0987 28/10/15 1386/2015 
Llistat per el cobrament del servei de 
teleassistència del mes de novembre 

2015-0988 28/10/15 140/2015 

Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra núm. 3 (Àmbit 1) del contracte 
de les obres del carrer Barcelona, entre el carrer 
Jaume Balmes i l’Av. Dr. Fleming 

2015-0989 28/10/15 874/2014 
Reconeixement obligacions i ordenació pagament 
factura 8 UTE Bagescon-Cardoner 

2015-0990 29/10/15 929/2015 
Assabentat de transmissió de comunicació prèvia 
ambiental (CMC SÚRIA, SL) 

2015-0991 29/10/15 699/2015 
Desistiment de la llicència d’obres i sobre inici del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística 

 

                                                        
8
 Aquest decret queda completat amb la signatura del Secretari, emesa en decret núm.  2015-1018, de 4 de 

novembre de 2015.  
9
 Aquest decret s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” i hauria de ser “Decret del 

Regidor de Serveis Econòmics” 
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2015-0992 29/10/15 947/2015 

Aprovació de la factura corresponent a la 
Certificació d’Obra núm. 1 relativa al contracte 
d’execució de les obres relatives als treballs 
preliminars de reparació del cobert de la Màquina 
de Batre 

2015-0993 29/10/15 1685/2014 

Aprovació de factura de certificació núm. 2 (obres 
execució pel projecte executiu del carril de gir a 
l’esquerra a la rotonda de la ctra. N141C i la B-451, 
i reordenació sentits dels carrers Josep Boixaderas 
i Jaume Galobart a Torroella de Baix) 

2015-0994 29/10/15 947/2015 

Aprovació de factura de Certificació núm.1 (treballs 
complementaris del contracte d’execució de les 
obres relatives als treballs preliminars de reparació 
del cobert de la Màquina de Batre) 

2015-0995 29/10/15 1103/2015 

Rectificació d’un error material corresponent al 
Decret 2015-0692, d’indemnitzacions per 
assistències als membres de la Corporació i 
assignació mensual als grups municipals 
JULIOL/2015 

2015-0996 29/10/15 43/2008 Imposició de mesures correctores 

2015-0997 29/10/15 1391/2015 
Sol·licitud comissió serveis de la Interventora 
municipal 

2015-0998 29/10/15 1141/2015 

Llista d'admesos i exclosos provisional, composició 
del tribunal i dates de les proves selectives 
d’auxiliar administratiu amb disminució (funcionari 
per programa temporal) 

2015-0999 29/10/15 1371/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local del 2 de novembre de 2015 

2015-1000 29/10/15 1398/2015 
Autorització per a ocupació d’ espai públic amb 
unes atraccions de fira i una parada d'alimentació 
(Castanyada 2015) 

2015-1001 29/10/15 1360/2015 
Contractació d’una treballadora durant les 
reduccions de jornada dels titulars a l’Àrea de 
Joventut 

2015-1002 2/11/15 1423/2015 
Llistat per al cobrament del servei d'atenció 
domiciliària del mes d’octubre 
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2015-1003 2/11/15 1114/2015 

Aprovació de factura de Certificació núm. 1 per la 
direcció i coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres per emergència, en 
matèria de sanejament, del Projecte d’urbanització 
de la UA-16a La Serreta 

2015-1004 2/11/15 1405/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori pel dia 5 de 
novembre de 2015 

2015-1005 2/11/15 1351/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i Serveis Centrals pel 
dia 5 de novembre de 2015 

2015-1006 2/11/15 1406/2015 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de 
Portaveus pel dia 5 de novembre de 2015 

2015-1007 2/11/15 1315/2015 

Comunicació a la JEZ d'espais i locals disponibles 
per a campanya electoral i convocatòria de Ple 
extraordinari pel sorteig de membres de mesa 
(Eleccions Generals 2015 20/12/2015) 

2015-1008 2/11/15 1364/2015 
Sol·licitud de comissió serveis a l’Ajuntament de 
Creixell d’un agent de la Policia Local 

2015-1009 3/11/15 1114/2015 

Aprovació de factura de Certificació núm. 1 de la 
dirección d’obra  i la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de les obres per 
emergència (sanejament) contingudes en el PU de 
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta 

2015-1010 3/11/15 106/2015 
Renúncia voluntària de l’administratiu adscrit a 
l’Àrea d’Intervenció i Contractació 

2015-1011 3/11/15 1318/2015 
Queixes veïnals per sorolls generats per l’activitat 
desenvolupada a l’aeròdrom.  

2015-1012 3/11/15 929/2015 

Esmena d’error material del decret núm. 2015-
0990 de 29 d’octubre de 2015, sobre assabentat 
de comunicació prèvia ambiental (CMC SÚRIA, 
SL)  

2015-
101310 

3/11/15 1354/2015 
Atorgament de llicència d’obres (Ctra. de Vic, núm. 
115)  

2015-1014 3/11/15 1191/2015 
Atorgament de llicència d’obres ( Av. Bertrand i 
Serra, 4, 3r 1a) 

2015-1015 3/11/15 1356/2015 
Instal·lació de mirall de seguretat vial orientable a 
la via pública  

                                                        
10

 Aquest decret s’ha anul.lat per defecte de forma  
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2015-1016 4/11/15 1426/2015 
Nomenament de funcionari interí per programa 
d'una arquitecta  

2015-1017 4/11/15 517/2015 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponent als lloguers 
que ocupen diferents serveis municipals del mes 
de NOVEMBRE/2015  

2015-
101811 

4/11/15 1318/2015 
Queixes veïnals per sorolls generats per l’activitat 
desenvolupada a l’aeròdrom 

2015-1019 4/11/15 1320/2015 

Inadmissió del recurs de reposició interposat pel 
President del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya contra les bases 
específiques reguladores de la convocatòria per a 
la selecció, mitjançant oposició, d’un/a educador/a 
social per l’execució d’un programa temporal de 
prevenció, protecció, atenció i promoció per a 
infants i adolescents mitjançant la creació d’espais 
socioeducatius. 

2015-
102012 

4/11/15 1420/2015 

Incoar el procediment per la resolució d’expedients 
sancionadors d’infraccions de trànsit de les 
relacions annexes i detallades una a una i incloses 
dins les remeses núm. 15048403 i 15049648. 

2015-1021 4/11/15 1185/2015 

Incoar el procediment per la resolució d’expedients 
sancionadors d’infraccions de trànsit de les 
relacions annexes i detallades una a una i incloses 
dins les remeses núm. 15045925 i 15047291. 

2015-1022 4/11/15 1415/2015 

Nomenament interí per programa del d’un 
educador social per portar a terme el programa de 
prevenció, protecció, atenció i promoció per a 
infants i adolescents mitjançant la creació d’espais 
socioeducatius. 

2015-1023 4/11/15 1428/2015 

Tramitació sol·licitud renovació dret d'ús (afectació 
demanial) de l'espectre radioelèctric per xarxes de 
radiocomunicacions (freqüència emissores de la 
Policia Local).  

 

 

                                                        
11

 Aquest decret completa el decret num. 2015-0983, de 27 d’octubre, en el qual hi mancava la signatura 

del Secretari.  
12

 Aquest decret s’ha anomenat erròniament com a “proposta de decret” 
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2015-1024 4/11/15 884/2015 

Modificació quarta de les mesures organitzatives 
integrants del cartipàs municipal del mandat 2015-
2019 respecte a matèries competència de l'alcalde 
(4a modificació)  

2015-1025 4/11/15 1242/2015 
Atorgament de llicència de tinença i conducció de 
gos potencialment perillós 

2015-1026 4/11/15 1300/2015 
Atorgament de llicència de tinença i conducció de 
gos potencialment perillós 

2015-1027 4/11/15 1287/2015 
Atorgament de renovació de llicència de tinença i 
conducció de gos potencialment perillós 

2015-1028 4/11/15 1205/2015 
Convocatòria del Consell Municipal de solidaritat, 
pel dia 13 de novembre de 2015. 

2015-1029 5/11/15 1188/2015 
 
Aprovació del padró del preu públic de la Llar 
infants municipal Les Oliveres, curs 2015-2016 

 

2015-1030 5/11/15 1442/2015 

Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació 
de despeses O/2015/172 per import de 
169.795,46€  

2015-1031 5/11/15 1135/2015 
Atorgament de llicència d’obres (c. Jacint 
Verdaguer, 52, 3r 3a)  

2015-1032 5/11/15 1439/2015 
Autorització de la compactació de lactància d’una 
educadora de la llar d'infants  

2015-1033 5/11/15 1330/2015 

Pròrroga del termini pel lliurament de l’informe de 
la Comissió tècnico-jurídica creada per l'estudi de 
l'expedient de les obres de construcció del centre 
cívic  

2015-1034 5/11/15 1448/2015 
Aprovació d’assistència a cursos per part de 
personal divers  

2015-1035 5/11/15 1186/2015 
Atorgament de llicència de targeta d'arma, 
categoria 4A  

2015-1036 5/11/15 1235/2015 
Atorgament de llicència de tinença i conducció de 
gos potencialment perillós 

2015-1037 5/11/15 1157/2015 
Delegació de les funcions de secretari de la 
Comissió d'estudi per a la redacció de l'Ordenança 
municipal de gestió de residus municipals  

2015-1038 5/11/15 1355/2014 
Compliment d’ordres d’execució procedint a l’arxiu 
de l’expedient  
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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: 
21 de setembre de 2015, 5 d’octubre i 19 d’octubre de 2015 (ordinàries) 
expedients 1086/2015, 957/2015 i 1314/2015) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i 
l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic. Segon trimestre/2015 (exp. 1322/2015) 

 
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst 
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Segon trimestre/2015.  
 
 
 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 19 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011  ...........................................  50 dies 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................  40 dies 
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................  30 dies 

 

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal 

544   635.564,90€ 99,98% 

Resta de pagaments 1          101,73€  0,02% 

Pagaments totals durant el trimestre 545     635.666,63€  100,00% 

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

0             0,00€  

 
 
 
ANNEX. INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA 
 

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

 
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la  
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials: 
“Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

(...) 
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini. 

(...)”. 
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Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic: 
 
“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat. 

Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat 
en les Administracions Públiques: 

 
1. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents 

de reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents. 
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les 

quals hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no 
s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest 
informe serà remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de 
l’any a l’òrgan de control intern”. 

 
 
 

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal 

544   635.564,90€ 99,98% 

Resta de pagaments 1          101,73€  0,02% 

Pagaments totals durant el trimestre 545     635.666,63€  100,00% 

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

0             0,00€  

 
 
RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: 
 

Intervingut i conforme:  X 

Informe amb objeccions:  

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

X 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

5. Donar compte de l’informe de tresoreria previst a la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i 
l’informe d’intervenció previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic. Tercer trimestre/2015 (expedient 1323/2015) 

 
Es dona compte de l’informe de tresoreria previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’informe d’intervenció previst 
en l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Tercer trimestre/2015.  
 

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2011  ...........................................  50 dies 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 ............................................  40 dies 
A partir de l’1 de gener de 2013 ............................................................  30 dies 

 

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal 

541   874.877,65 € 99,17% 

Resta de pagaments 14     7.329,34 €  0,83% 

Pagaments totals durant el trimestre 555   882.206,99 € 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

0            0,00€  
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ANNEX. INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA 
 

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

 
Es dóna compte dels informes de tresoreria i Intervenció, previstos als articles 4.3 de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
i l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la  
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials: 
“Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

(...) 
3. Els tresorers o, sinó, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini. 

(...)”. 
 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic: 
“Article desè. Actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat. 

Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat 
en les Administracions Públiques: 

 
1. Efectuaran requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents 

de reconeixement de l’obligació, que seran dirigits als òrgans competents. 
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de factures respecte de les 

quals hagi transcorregut mes de tres mesos des de que es van anotar i no 
s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest 
informe serà remès dintre dels quinze dies següents a cada trimestre natural de 
l’any a l’òrgan de control intern”. 
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 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal 

541   874.877,65 € 99,17% 

Resta de pagaments 14     7.329,34 €  0,83% 

Pagaments totals durant el trimestre 555   882.206,99 € 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

0            0,00€  

 
RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: 
 

Intervingut i conforme:  X 

Informe amb objeccions:  

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

X 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

6. 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 

 
  

7. Moció municipal sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa 
catalana sobre pobresa energètica (exp. 1385/2015) 

 
Exposició de motius: 
 
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 

3 punts a l’art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la 
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa 
 
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya 
 
En aquesta llei: 
 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament 
d’aigua, energia i gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les 
factures 

- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de 
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir 
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els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, 
electricitat o gas. 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el 
Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat de l’esmentat Decret   

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la 
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals 
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei 
és vigent des del 6 d’agost  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energética 
 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció 
previament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials 
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts 
necessaris del punt 3 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 

 
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 
18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la 
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per 
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que 
s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de 
noviembre de 2015 al 5 de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà 
vigent. 
 
Essent assumida la proposta presentada pel grup municipal d’ERC pels grups 
municipals Gent fent Poble i PSC, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del 
govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones 
en situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenten 
aquesta  
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MOCIO:  
 
1.- L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  rebutja enèrgicament l'actitud del govern 
de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la 
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energética 
 
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energética 
 
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò 
que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació d’aquests serveis 
 
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per 
al seu coneixement i efectes. 
 
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 : 13 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 ERC-AM, 
 2 PSC-CP ) 

                                        En contra : - 
                                        Abstencions : - 
 

 
CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
   

8. Modificació del Reglament de funcionament intern del butlletí 
d’informació municipal (exp. 487/2015 ) 

 
DILIGÈNCIA : Per a fer constar que aquest títol ha estat corregit.  
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Primer.- Pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 10 de juliol de 2013, va aprovar 
inicialment el text del Reglament de funcionament intern del butlletí d’informació 
municipal, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 
29.07.2013. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta número 2 de 22 d’octubre de 2015 de la Comissió de 
Seguiment del Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els 
òrgans d’informació i difusió municipal, en la qual s’ha consensuat el redactat de la 
modificació del reglament de funcionament intern del butlletí d’informació municipal. 
 
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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la  modificació del Reglament de funcionament intern del 
butlletí d’informació  municipal, segons el següent redactat: 
 
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ 
MUNICIPAL  
 
PREÀMBUL  
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha editat en diverses etapes diferents butlletins 
d'informació municipal. Actualment la publicació té les següents característiques:  
 
Nom de la publicació: butlletí municipal  
Número de Dipòsit Legal: B-16334-2012  
Tirada: 4.000 exemplars aproximadament, podent determinar augmentar-la o 
disminuir-la.  
Responsable: la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament.  
Idiomes en què s'edita: català. 
  
 
 
CAPÍTOL 1  
De l’objecte i contingut del butlletí:  
 
Art.1.- Objecte del present reglament  
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El present reglament té per objecte la regulació del sistema de gestió intern per l’edició 
i publicació del butlletí d’informació per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Art. 2. Funcionalitat i abast del contingut del butlletí  
 
El butlletí municipal es configura com una eina per difondre informació municipal 
respecte a l’activitat i la gestió municipal i amb aquest objecte s’inclouen exclusivament 
aquelles notícies d’interès per al municipi i els seus habitants respecte a actuacions 
portades a terme des de l’Ajuntament a partir de la seva actuació corporativa en seu 
de les Comissions Informatives Municipals i els diversos òrgans de govern de la 
corporació.  
 
Aquest butlletí neix amb l’objectiu de servir a l’interès col·lectiu dels ciutadans de Sant 
Fruitós de Bages en la vesant de canal de comunicació per posar a la seva disposició 
informació sobre l’activitat i la gestió municipal, sense que en cap cas es tracti d’una 
plataforma de cap grup o partit polític. La publicació d’articles d’opinió per part dels 
membres de la corporació i/o dels grups municipals farà referència a exclusivament a 
l’actuació corporativa segons es defineix al paràgraf anterior.  
 
S’inclourà informació d’aquelles entitats que realitzin activitats d’interès local, sempre 
en la mesura i possibilitats que el format de la publicació ho permeti i en la forma que 
l’òrgan encarregat de la seva edició ho consideri adient.  
 
No es permet la publicació de publicitat com a contingut del butlletí.  
 
Art. 3.- Característiques de la publicació.  
 
El butlletí es redactarà en català.  
 
La publicació serà periòdica. La periodicitat quedarà fixada segons acordi la Comissió 
de seguiment i serà d’obligat compliment, excepte que per part de la regidoria 
responsable de Comunicació, prèvia consulta amb la Comissió de seguiment i 
posterior acord de la Junta de Govern Local, es decideixi la publicació de números 
extraordinaris i/o monogràfics en el supòsit que concorrin notícies d’especial 
rellevància i afectació respecte al municipi que per les seves característiques no 
puguin ser incloses en la publicació ordinària. Així mateix el nombre de números 
editats cada any serà decisió de la Comissió de Seguiment. 
 
El format, l’encapçalament i totes les característiques públiques i formals, i les 
decisions sobre límits d’espais seran determinades per la Comissió de Seguiment. 
 
Respecte a les informacions dels grups municipals es reserva un espai aproximat del 
10% en el revers de la publicació corresponent a un espai longitudinal per a cada grup 
municipal, amb una previsió de repartiment igual per a cada un dels grups municipals 
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(la variació del nombre de grups municipals farà variar l’espai corresponent per a cada 
grup). La superació dels límits d’espai i nombre de caràcters encabits i la modificació 
de les condicions de publicació (especialment pel que respecta a format i dimensions 
de lletra) comportarà la no inclusió en la publicació. L’espai reservat serà d’ús exclusiu 
per part dels grups municipals, d’acord amb el model tipus determinat per la Comissió 
de Seguiment.  
 
La no utilització de l’espai per part d’un grup municipal, comportarà la seva pèrdua per 
aquell número, i l’espai alliberat quedarà incorporat a la informació general del butlletí, 
no podent-se repartit entre els altres grups que sí emetin els seus escrits.  
 
Art. 4.- Incorporació d’informació dels grups municipals  
 
Respectant l’objectiu principal d’aquesta publicació com a eina informativa respecte a 
l’activitat municipal, l'Ajuntament com a editor, cedeix un espai a cada número per a la 
incorporació d’informació dels grups municipals d’acord amb allò indicat a l’article 3. Es 
realitzarà l'entrega de les informacions a publicar per mitjans telemàtics, utilitzant per 
aquest fi arxius del tipus Word o altres processadors de textos estàndards. No 
s'admetran formats del tipus PDF, per les dificultats existents a l'hora de fer la seva 
conversió a les tipografies utilitzades per l'edició del butlletí.  
 
La informació dels grups municipals es lliurarà per mitjans telemàtics 10 dies abans de 
la publicació del butlletí i serà subscrita pel portaveu del grup municipal.  
 
Aquesta informació haurà de respectar els espais i formats establerts per la Comissió 
de Seguiment. 
 
La informació dels grups municipals haurà de fer referència a l’activitat municipal 
concretada en les decisions adoptades en exercici de les funcions corresponents com 
a grups municipals respectant en la seva actuació el que es preveu al Reglament 
Orgànic Municipal i en la normativa locals de directa aplicació, i en tot cas, el principi 
de bona fe, havent d’observar-se la deguda cortesia i respectar les normes de 
funcionament pròpies dels òrgans de govern.  
 
CAPÍTOL 2  
De la publicació  
 
Art. 5.- Recepció i publicació de la informació  
 
La informació que presentin els grups municipals dins del termini fixat a l’article 
anterior es publicarà en el butlletí. 
 
Si la informació rebuda excedeix de l’espai destinat, la regidoria responsable de l’àrea 
de comunicació ho comunicarà al grup municipal que correspongui, que haurà 
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d’ajustar el seu text en el termini de 24 hores, transcorregut el qual sense haver-ho 
realitzat, perdrà el dret a la seva publicació.  
 
Art. 6.- Incorporació d’elements gràfics  
 
La incorporació d’elements gràfics s’establirà en el si de la Comissió de Seguiment i 
serà d’obligat compliment.  
 
CAPÍTOL 3  
De la distribució del butlletí  
 
Art.7.- Punts de distribució  
 
Els exemplars del butlletí es distribuiran a les dependències municipals i edificis d’ús 
públic, en comerços, establiments i altres punts habituals, i a les cartelleres 
d’informació municipal, així com també es podrà realitzar el porta a porta a tot el 
municipi i en especial en aquells nuclis residencials o industrials on el comerç sigui 
inexistent. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Totes les decisions que prengui la Comissió de Seguiment actuaran com a criteris 
interpretatius complementaris i de desenvolupament tècnic respecte a les previsions 
contingudes al present reglament i s’incorporaran en un document refós que es trobarà 
disponible, per la seva consulta, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages.”   
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web municipal i al tauler 
d’anuncis de la corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions 
i al·legacions oportunes, a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la 
darrera publicació en els dos butlletins oficials. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el 
reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord 
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB el text 
del Reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, es publicarà el text íntegre del 
reglament en el tauler d’anuncis i a la web de l’ajuntament i s’anunciarà en el DOGC la 
referència de publicació al BOPB del anunci d’aprovació definitiva amb em text íntegre  
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El Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i un 
cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb 
el previst als articles 66.1 del ROAS i l’article 70 de la LBRL. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per 
mitja de recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos. 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9. Aprovació del calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats 

de l’ajuntament per l’any 2016 (exp. 884/2015 ) 
 
Primer. Vist el cartipàs del mandat 2015-2019, pel que fa a la periodicitat de les 
sessions dels òrgans col.legiats, aprovat per sessió de ple de 22 de juny de 2015. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. En raó a la periodicitat fixada per les sessions dels òrgans col.legiats 
municipals, s’estableix que la seva aplicació al calendari per l’any 2016 és la següent :  
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CALENDARI PER L'ANY 2016 

  

              GENER       
   

     
  

 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 
 

              FEBRER       
   

     
  

 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             
 

   

 
 

          MARÇ       
   

     
  

 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       
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      ABRIL       
   

     
  

 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   
 

  

 
 

           MAIG       
   

     
  

 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           
 

    

 
 

         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       
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      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 
 

   

 
 

          AGOST       
   

     
  

 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 

   

 
  Com. informatives 

    

 
  Plens 
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Segon. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
10. Redefinir la plaça d’oficial 1a jardineria, amortització del lloc de treball 

d’oficial 1a jardineria i creació del lloc de treball d’oficial 1a electricista 
(exp. 1277/2015) 
 

Primer.- Per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 19-12-2011 es va 
aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió temporal d’una plaça 
d’oficial 1ª per ocupar un lloc de treball d’electricista, mitjançant un contracte de relleu 
per jubilació parcial del titular, el qual ocupa una plaça denominada d’Oficial 1ª 
Jardiner ocupant el lloc de treball amb la mateixa denominació. En aquesta 
convocatòria ja es va posar de manifest la necessitat de substituir l’Oficial 1ª Jardiner 
per un Oficial 1ª Electricista, atès que el servei de parcs i jardins es trobava 
subcontractat i per tant no era imprescindible mantenir el lloc de treball. 
 
Segon.- Es fa necessari modificar la plantilla del personal laboral de la Corporació, 
consistent en redefinir la plaça d’Oficial 1ª Jardiner passant-se a anomenar Oficial 1ª, 
que proveirà un lloc de treball d’Oficial 1ª Electricista, amortitzant-se el lloc de treball 
d’Oficial 1ª Jardiner. 
 
Tercer.- Vist els informes que obrant a l’expedient. 
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Quart.- Considerant que les relacions de llocs de treball 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 (provisió, amortització, reconversió, 
readscripció, etc.). 
 
Cinquè.- 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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la redefinició de la plaça d’oficial 1a jardineria passant a anomenar-se 
oficial 1a, pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Amortitzar  el lloc de treball d’oficial 1a jardineria i crear el lloc de treball 
d’oficial 1a electricista,  pels motius anteriorment esmentats.  
Tercer. Aprovar la definició del lloc de treball d’oficial 1a electricista 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 08.04.201513: 
 
Lloc de treball: Oficial 1a electricista 
Règim: Laboral 
Grup classificació: C2 
Complement de Destí: Nivell 11 
Complement Específic: 566,71€ bruts mensuals 
Tipologia de jornada: ordinària 
Descripció lloc de treball: Fitxa 08.1 (aprovada en la sessió del Ple de data 8-04-2015). 
Aplicació pressupostaria: 13 150 13000, 13 150 13002 i 13 150 16000. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunciï al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Cinquè.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 

                                                        
13 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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Sisè.- 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. 
 
Setè.- Notificar-ho al Comitè d’empresa de la Corporació. 
 
Vuitè.- 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 que els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Novè.- 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. 

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

 
 

11. Aprovació del segon pagament de la devolució de la part proporcional de 
la paga extraordinària de Nadal 2012 (exp. 1311/2015) 
 

Primer.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2012 es va 
aprovar la declaració de no disponibilitat, en virtut de l’article 2 del Reial Decret Llei 
20/12, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i 
pagues addicionals del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei de la 
Corporació. 
 
Segon.- Per acord del Ple en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2015 es va procedir a 
reconèixer la quantitat equivalent a part proporcional pel concepte “Recuperació de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012”, en la proporció i els 
termes previstos en els fonaments de dret d’aquest acord.    
 
Tercer.- En data 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Llei 36/14, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, que preveu a la seva 
Disposició Addicional 12a u (de caràcter bàsic) que el personal al servei de 
l’Administració Pública pugui recuperar la mencionada paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012. En concret, preveu la possibilitat que cada 
Administració aboni al personal al seu servei l’equivalent a la part proporcional 
corresponent als primers 44 dies pel que fa al personal funcionari i la part proporcional 
corresponent del personal laboral, que s’utilitzaran les regles de còmput aplicades a 
cada tipus de personal d’acord amb el règim jurídic en vigor en el moment en que es 
va produir la supressió de la paga extraordinària, paga addicional de complement 
específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012.  
 
Quart.- D’acord amb el que estableix el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, 
pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de 
l’Estat i adoptant altres mesures en matèria de treball públic i d’estimulació de 
l’economia i la Resolució de 18 de setembre de 2015, per la que es dictaminen les 
instruccions per l’aplicació efectiva, a l’àmbit del sector públic estatal, de les previsions 
de l’article 1 del Reial Decret-Llei 10/2015. 
 
Cinquè.- En compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/12, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, ates que la 
mencionada recuperació de la part proporcional de la paga extraordinària està 
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condicionada al compliment dels criteris previstos en aquesta Llei orgànica. 
L’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa 
en el pressupost de l’exercici 2015 aprovat definitivament en data 9 de març de 2015. 
 
Sisè.- L’Ajuntament disposa al pressupost de l’exercici 2015 de crèdit suficient per fer 
front al pagament de la quantitat equivalent a la part proporcional de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes 
de desembre de 2012, amb càrrec a la partida del pressupost de despeses 13 920 
12009 (20.499,84 euros) i 13 920 13006 (20.105,18 euros), i s’adjunta certificat de la 
relació de personal al servei de l’Ajuntament i la quantia que els correspon percebre, si 
és el cas, per un total de 40.605,02 euros. 
 
Setè.- En aplicació del que disposa la Disposició Addicional 12a U) de la Llei 36/14, de 
26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, cal distingir: 
 

a) Per al personal en actiu al servei de l’Ajuntament: corresponent abonar la 
quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina de 
cadascun d’ells, amb el concepte “Recuperació de la paga extraordinària i 
addicional del mes de desembre 2012”. Per a aquell personal al servei de 
l’Ajuntament al qual no se l’hagués procedit a reconèixer la totalitat de la paga 
extraordinària i addicional de desembre 2012 es reduiran proporcionalment al 
còmput de dies que hagués correspost. 

b) Per la personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, 
s’haurà d’abonar, a sol·licitud adreçada a l’Ajuntament en els termes legalment 
establerts, i després d’analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la 
devolució es farà als seus hereus, conforme les normes del dret privat que els 
sigui aplicables. 

 
Vuitè.- D’acord amb les informes que obrant a l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Procedir a reconèixer i ordenar el pagament de la quantitat equivalent a part 
proporcional, segons correspongui, al personal que es trobi en actiu a l’Ajuntament i 
que tingui dret a l’abonament, a la nòmina de cadascun d’ells, amb el concepte 
“Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012”, en 
la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret d’aquest acord. 
 
L’esmentada devolució no procedirà per aquells treballadors als quals no es va 
procedir a suprimir la paga extraordinària o addicional, per quan no se’ls aplicava el 
disposat a l’article 2 del Reial Decret Llei 20/12, perquè percebien retribucions per 
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jornada completa, exclosos incentius al rendiment, que no assoleixin un còmput anual 
1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/11, de 
30 de desembre. 
 
Segon.- Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, desprès 
que ho sol·licitin a l’Ajuntament, en els termes legalment establerts, i desprès 
d’analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, 
conforme a les normes del dret privat que els siguin aplicables. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tot el personal al servei de l’Ajuntament que es 
trobava en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i donar-ne 
trasllat als representants sindicals. 
 
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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ANNEX 
 

DNI IMPORT  

39.348.286-R 
                    
840,74    

39.375.386-F 
                    
661,27    

09.720.218-G 
                 
1.041,89    

33.968.795-A 
                    
430,81    

39.372.287-J 
                    
450,13    

77.737.977-R 
                    
437,46    

39.383.139-D 
                    
443,25    

45.481.400-G 
                    
430,81    

39.357.004-W 
                    
415,85    

39.349.172-J 
                    
392,00    

46.637.683-P 
                    
403,93    

39.311.943-K 
                    
449,10    

39.357.165-W 
                    
396,26    

39.371.325-V 
                    
384,34    

39.370.279-Y 
                    
384,34    

39.345.356-S 
                    
350,18    

77.743.673-Q 
                    
340,88    

39.340.944-L 
                    
297,44    

46.337.814-J 
                    
695,40    
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40.602.678-L 
                    
661,27    

40.561.365-Z 
                    
654,37    

39.350.138-J 
                    
570,21    

39.348.764-L 
                    
590,16    

39.339.528-Y 
                    
489,68    

39.339.142-B 
                    
384,34    

39.376.999-X 
                    
390,30    

39.341.082-L 
                    
735,67    

39.350.233-Q 
                    
520,72    

39.365.949-T 
                 

303,01    

39.360.392-D 
                    
520,72    

39.347.970-F 
                    
520,72    

35.117.676-B 
                    
520,72    

39.348.798-F 
                    
520,72    

47.105.597-X 
                    
520,72    

47.611.263-K 
                    
520,72    

39.362.811-J 
                    
408,77    

39.366.801-R 
                    
408,77    

39.359.199-N 
                    
408,77    

39.354.369-N 
                    
422,73    
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39.345.841-V 
                    
408,77    

39.353.014-Z 
                    
408,77    

39.321.310-G 
                    
363,13    

39.332.321-K 
                  

438,89    

39.362.693-X 
                    
384,01    

39.360.474-E 
                    
354,84    

39.363.643-V 
                    
335,92    

37.648.778-D 
                    
351,05    

39.344.828-Q 
                    
430,85    

46.571.718-F 
                    
329,99    

39.358.360-R 
                    
495,79    

39.374.686-C 
                    
205,80    

39.332.384-S 
                    
368,79    

39.349.562-N 
                    
337,88    

39.327.318-D 
                    
364,69    

39.334.870-V 
                    
328,58    

39.388.257-K 
                    
328,58    

77.625.420-Y 
                    
337,88    

77.744.248-Q 
                    
328,58    

39.333.578-J 
                    
359,72    

39.345.965-A 
                    
320,32    
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39.316.002-D 
                    
165,34    

77.731,312-Y 
                    
298,60    

39.323.765-K 
                    
318,42    

33.929.418-W 
                    
318,42    

39.363.448-Y 
                    
313,55    

39.352.900-S 
                    
487,85    

 39.348.379-W  
                    
420,99    

39.372.929-B 
                    
375,63    

79.276.436-J 
                    
375,63    

77.743.859-H 
                    
381,59    

39.385.984-W 
                    
375,63    

46.943.811-Y 
                    
375,63    

46.722.161-F 
                    
375,63    

39.385.104-L 
                    
375,63    

39.363.781-V 
                    
375,63    

39.354.811-V 
                    
387,55    

39.366.457-W 
                    
369,67    

39.348.506-Z 
                    
141,71    

39.370.392-G 
                    
231,37    

39.310.211-Z 
                    
299,86    

39.362.940-G 
                    
232,00    
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39.366.622-Y 
                    
374,68    

39.311.065-V 
                    
386,48    

77.317.637-D 
                    
376,77    

30.395.606-W 
                    
333,02    

39.355.487-A 
                    
328,90    

39.308.578-Z 
                    
324,78    

39.297.871-W 
                    
180,66    

39.317.067-Q 
                    
328,76    

39.297.776-E 
                      
81,62    

77.739.650-H 
                    
206,64    

44.125.272-W 
                    
286,63    

25.562.644-F 
                    
314,10    

39.297.109-E 
                    
304,92    

39.326.131-H 
                    
312,56    

39.299.988-A 
                    
345,41    

39.342.756-Z 
                    
289,76    

38.798.493-T 
                    
239,87    

77.728.214-J 
                    
245,00    

39.317.201-N 
                    
231,88    

39.351.720-P 
                    
345,37    

39.356.789-V 
                    
476,74    
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39.371.487-H 
                    
392,14    

 

                
40.605,02    

 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimiat dels membres presents  

 
 

12. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució 
GRI/2274/2015, de 6 d'octubre, relativa a la delimitació, en el tram en 
desacord, entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages 
(exp. 1383/2015) 
 

Primer. En data 19 d’octubre de 2015 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6978 la resolució GRI/2274/2015, de 6 d’octubre, relativa a la 
delimitació, en el tram en desacord, entre els termes municipals de Manresa i de Sant 
Fruitós de Bages amb el següent contingut a la seva part dispositiva: 
 

“1. Que la delimitació entre els termes municipals de Manresa i de Sant 
Fruitós de Bages, en el tram en desacord, és la que consta en el document 
Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Manresa 
i de Sant Fruitós de Bages, fites F1 a F27, de 28 de juliol de 2008, i que 
reprodueix la línia descrita a l’Acta de l’operació practicada per a reconèixer la 
línia de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals de Manresa i 
de Sant Fruitós de Bages, de 29 de gener de 1997. 

 
Aquesta delimitació, que es descriu a continuació, està representada 

cartogràficament a escala 1:5.000 a la pàgina dos-cents trenta-nou de 
l’expedient administratiu: 

 
Fita 1: se situa entre les partides del Camp de les Hortes, al sud-est, i de 

les Hortes, al nord, a uns vuitanta metres al sud-est de la casa de les Hortes i al 
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punt d’intersecció entre els eixos del riu Llobregat i de la rasa de les Hortes o del 
Grau. Hi ha una fita testimoni de formigó en forma de prisma recte de base 
triangular, de vint-i-cinc centímetres de costat a la base i setanta centímetres 
d’alçària. Presenta gravades les inscripcions SF, a la seva cara nord i 
corresponents al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, PV, a la seva cara 
est i corresponents al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, i MA, a la 
seva cara oest i corresponents al terme municipal de Manresa. Les coordenades 
UTM ETRS89 31T de la fita testimoni són: X: 405895,7 i Y: 4619401,3. Aquesta 
fita també és comuna al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 405913,5 i Y: 4619394,8. 

 
Fita 2: se situa al lloc denominat el Grau, a uns tres metres a l'oest del 

marge oest del camí de Sant Fruitós de Bages a Viladordis i a uns trenta-cinc 
metres al nord-oest del punt d’intersecció entre els eixos d’aquest camí i el 
d’accés a la granja del Moles. La línia de terme reconeguda entre les fites 
primera i segona segueix, des de la fita primera, l’eix de la rasa de les Hortes o 
del Grau fins a la seva intersecció amb la normal baixada des de la fita segona, 
per on continua fins a la fita. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 
405474,3 i Y: 4620605,4. 

 
2. El Departament de Governació i Relacions Institucionals i els 

ajuntaments afectats duran a terme la fitació de la línia de terme i la Direcció 
General d’Administració Local redactarà l’acta de reconeixement de la línia de 
terme i assenyalament de les fites comunes, d’acord amb l'article 33 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 

 
3. Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.” 
 
Segon. A la referida resolució consta que la Comissió de Delimitació Territorial, en la 
sessió ordinària de 29 d’abril de 2015, va acordar informar que la delimitació entre els 
termes municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages (en el tram en desacord 
respecte al traçat de la línia de terme comprès entre les fites primera i segona de l’Acta 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de data 19 de febrer de 
2013), “és la proposada per l’Ajuntament de Manresa, que coincideix amb la que 
consta en el document Replantejament de la línia de delimitació entre els termes 
municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, fites F1 a F27, de 28 de juliol de 
2008, i que reprodueix la línia descrita a l’Acta de l’operació practicada per reconèixer  
la línia de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals de Manresa i de 
Sant Fruitós de Bages, de 29 de gener de 1997”. 
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Tercer. Consta a l’expedient administratiu tramitat respecte a aquest procediment la 
tramesa en data 17 de febrer de 2014 (registre d’entrada 1.586 del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya – Oficina del 
Mapa Municipal de Catalunya) de certificat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages pel qual s’aprova l’informe sobre la justificació de les 
discrepàncies a l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Manresa 
i de Sant Fruitós de Bages subscrit en data 6 de febrer de 2014 pel vicesecretari i 
l’arquitecte municipal en el qual es conclou que: 
 

“3. CONCLUSIONS  
La documentació tècnica utilitzada, incorporada i annexada al present permet 
determinar que la delimitació entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós en el 
tram que transcorre des de la fita F1 a la F2, és una línia preeminentment recta, 
pel que es proposa que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages remeti aquest 
informe i la documentació annexa a la Direcció General d’Administració Local, 
sol·licitant que per l’òrgan competent per aprovar la delimitació es determini que 
l‘Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, disposa de jurisdicció a la zona de 
delimitació que pertany des de temps immemorial a aquest terme municipal i 
procedeixi a replantejar i fitxar la línia límit jurisdiccional entre ambdues municipis 
conforme als documents aportats per aquest Ajuntament.” 

 
Quart. Per acord de Ple de 18 de maig de 2015 es va procedir a manifestar la “total 
disconformitat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el criteri de la Comissió 
de Delimitació Territorial quant a la línia de terme que discorre entre les Fites 1 i 2” i 
s’anunciava que si aquest criteri era traslladat a la resolució que determini la 
delimitació es procediria a exercir el corresponent recurs contenciós administratiu. 
Aquest acord va ser comunicat a la Direcció General d’Administració Local en data 21 
de maig de 2015 a través de la plataforma EACAT. 
 
PROPOSTA PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Presentar recurs contenciós administratiu contra la resolució GRI/2274/2015, 
de 6 d’octubre, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre els termes 
municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, dictada per la Consellera de 
Governació  i Relacions Institucionals i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 6978 de 19 d’octubre de 2015.  
 
Segon. Designar com a lletrats encarregats de la representació de l’Ajuntament,  
direcció jurídica i la defensa judicial de l’esmentat recurs, al Sr. Josep González 
Ballesteros, secretari de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i advocat col·legiat 
amb número 979 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, i a la Sra. Maria José 
Fernández Trigo, lletrada municipal, a l’empara del previst a l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
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Tercer. Designar com a procurador encarregat de la representació de l’esmentat 
recurs, al sr. Angel Joaniquet Ibarz. 
 
Quart. Donar trasllat de la present resolució mitjançant certificat al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

Resultat de la votació: Unanimiat dels membres presents  
 
 

13. Modificació del pressupost número T 12/2015, mitjançant transferència de 
crèdit de diferent àrea de despesa , concessió de crèdit extraordinari i 
incorporació de romanents (exp. 1431/2015) 

 
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 11 de febrer de 2015 i definitivament en data 6 de març 
del mateix any 2015, hi ha diverses aplicacions pressupostàries per les quals no hi ha 
crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que previsiblement hi haurà fins a final 
d’exercici. Existeixen també altres despeses que no estan ni tant sols previstes en el 
pressupost 2015. Totes aquestes despeses, que es consideren urgents i inajornables i 
no poden demorar-se fins l’exercici vinent, segons memòria de la regidoria d’hisenda 
on es detallen les mateixes i que són un recull de les peticions que han estat 
traslladades des de les diferents àrees.  
 
Segon.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions preveu que 
podran atorgar-se de forma directa les subvencions previstes nominativament al 
pressupost (art. 22.2 a). El pressupost per l’exercici 2015 ja es preveien algunes 
subvencions d’aquest tipus però atès que és voluntat de l’equip de govern modificar-ne 
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alguna d’elles, així com establir-ne una de nova finançada amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, cal acord plenari per modificar les subvencions 
nominativament previstes al pressupost.  
 
L’any 2013 l’Ajuntament va adjudicar el servei de residència i centre de dia municipals 
de la gent gran de Sant Fruitós. La clàusula 20ena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) aprovades conté l’obligació de l’Ajuntament 
d’abonar unes quantitats en concepte de despeses de primer establiment, fins a un 
màxim d’un milió d’euros. La part de despeses de primer establiment que l’Ajuntament 
està obligat a abonar al concessionari (definides en el PCAP com a subvenció de 
capital) no està previst al pressupost de l’exercici 2015 i per això cal crear i dotar de 
crèdit l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent, considerant-se 
necessària i urgent la seva aprovació, segons s’indica en la memòria de la regidoria 
d’Hisenda.  
 
El finançament de part d’aquestes modificacions es portarà a terme mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa 
o mitjançant la baixa parcial d’una aplicació pressupostària que es considera que té 
crèdit sobrant, per tant no afectarà a l’import total del pressupost de l’exercici 2015. 
D’altres modificacions, com la incorporació de romanents si que tindrà efectes sobre 
l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal i com s’indica en l’informe 
d’intervenció. 
 
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de 
la modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.  
 
Tercer.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades 
en les bases d’execució del pressupost. 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 12/2015 en la modalitat 
de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 
despesa, de concessió de crèdit extraordinari (finançada amb una baixa parcial d’altres 
aplicacions i amb nous o majors ingressos) i incorporació de romanents per a 
despeses generals, d’acord amb l’annex que s’adjunta.  
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Segon.- Modificar les bases d’execució del Pressupost 2015 per tal d’adequar-les al 
Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 aprovat pel Ple de la Corporació. 
A).- Respecte a les competències del Ple i que han estat delegades a la Junta de 
Govern Local i Alcalde es substitueixen totes les referències contingudes a les Bases 
d’Execució del pressupost 2015 per les que es disposen en l’acord del Ple de data 22 
de juny de 2015 (BOPB de 7 de juliol de 2015) continguts en la mesura organitzativa 
“Quarta” que conté les delegacions en aquests dos òrgans.  
 
B).- Respecte a les matèries competència de l’Alcalde i que han estat delegades a la 
Junta de Govern Local i al Regidor Delegat de Serveis Econòmics es substitueix 
qualsevol referència continguda a les Bases d’Execució del Pressupost 2015 per les 
que consten en el Decret de l’Alcaldia 2015-0480 de 18 de juny de 2015 (BOPB de 3 
de juliol de 2015), mesures organitzatives “Tercera” (delegacions a la Junta de Govern 
Local) i “Setena” (delegacions al regidor de Serveis Econòmics), modificats per Decret 
de l’Alcaldia 2015-0956 de 20 d’octubre de 2015 (pendent de publicar al BOPB).  
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies 
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es 
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada. 
Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex.  
 
Cinquè.-  Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a 
dret. 
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 ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ALTES/BAIXES per transferència

CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES CONSIGNACIÓ

ORGANIC PROGRAMES ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL TRANSFERÈNCIA DEFINITIVA 2015

11 132 22104 SUBMINISTRAMENT VESTUARI (POLICIA) 11.000,00 947,10 11.947,10 6.276,38 18.223,48

11 132 22699 ALTRES DESPESES SEGURETAT CIUTADANA 4.600,00 4.600,00 2.116,15 6.716,15

11 132 22799 ALTRES TREBALLS SEGURETAT CIUTADANA 2.800,00 2.800,00 1.071,19 3.871,19

32 334 22609 ALTRES DESPESES ACTIVITATS CULTURALS 1.800,00 11.730,83 13.530,83 5.500,00 19.030,83

32 338 22699 DESPESES FESTES I CAVALCADA DE REIS 83.500,00 4.319,56 87.819,56 3.198,00 91.017,56

31 341 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS 12.000,00 12.000,00 6.637,64 18.637,64

24 170 22799 ALTRES TREBALLS DE MEDI AMBIENT 4.000,00 4.000,00 2.999,59 6.999,59

12 920 63502 MOBILIARI DIVERS AJUNTAMENT 4.000,00 635,35 4.635,35 600,00 5.235,35

22 1532 61913 ADEQUACIÓ DE CAMINS, CARRERS I REASFALTAMENT VIALS 20.076,00 20.076,00 16.836,66 36.912,66

32 335 48903 SUBV. NOMINATIVA ENTITAT MEMORIAL EDUARD CASAJOANA 9.000,00 9.000,00 1.170,00 10.170,00

13 326 48011 CONVENI AMB LA FUNDACIÓ LACETÀNIA 800,00 800,00 60,00 860,00

32 326 46200 CONV. ESCOLA DE MÚSICA AMB L'AJUNT. DE NAVARCLES 29.200,00 29.200,00 6.152,04 35.352,04

22 920 21200 R. M. I . EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 60.000,00 17.699,34 77.699,34 4.874,88 82.574,22

21 151 60902 PROJECTE URB PLAÇA DE LA VILA 37.818,85 37.818,85 10.516,52 48.335,37

22 165 61902 INVERSIONS EN ENLLUMENAT 30.000,00 37.511,04 67.511,04 14.068,93 81.579,97

21 336 63200 REPARACIÓ COBERT MÀQUINA DEL BATRE 83.912,17 112.550,34 196.462,51 60.000,00 256.462,51

32 334 48920 SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIÓ  COMUNICACIÓ MONTPEITÀ 2.000,00 600,00 2.600,00 -2.000,00 600,00

24 334 48931 SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOC. BROCANTERS I COLEC. 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00

22 170 22799 ACTUACIONS NETEJA DE LES LLERES 4.874,88 4.874,88 -4.874,88 0,00

12 11 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG FORA S.P. 457.500,00 457.500,00 -44.203,10 413.296,90

12 011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS 60.000,00 60.000,00 -5.500,00 54.500,00

12 932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT 125.000,00 -3.937,37 121.062,63 -84.500,00 36.562,63

TOTAL 1.007.063,05 219.875,04 1.226.938,09 0,00 1.226.938,09

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I ALTES/BAIXES

CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES CONSIGNACIÓ

ORGANIC PROGRAMES ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL DEFINITIVA 2015

22 161 63300 INVERSIONS XARXA D'AIGUA 1,00 1,00

22 161 63301 INVERSIONS XARXA CLAVEGUERAM 1,00 1,00

12 920 22707 ESTUDI ASSENTAMENTS D'OBERTURA PR. 2015 NOVA ICAL 4.498,00 4.498,00

12 011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS 60.000,00 -5.500,00 54.500,00 -4.500,00 50.000,00

TOTAL 60.000,00 -5.500,00 54.500,00 0,00 54.500,00

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI II ALTES/BAIXES

CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES CONSIGNACIÓ

ORGANIC PROGRAMES ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL DEFINITIVA 2015

12 920 20201 CESSIÓ D'ÚS SALA DE LA COOPERATIVA L'AGRÍCOLA 27.839,68 27.839,68

21 151 22708 ACTUACIONS NEC. PER LA RECEPCIÓ DEL P.I. STA. ANNA 60.000,00 60.000,00

31 341 48906 SUBVENCIÓ ENTITAT ESPORTIVA POSA'T EN MARXA 1.895,00 1.895,00

22 165 61903 MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC 1.784.271,06 1.784.271,06

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1.874.005,74 1.874.005,74
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FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS II

 ESTAT D'INGRESSOS

ALTES/BAIXES

CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ

ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL ALTES/BAIXES DEFINITIVA 2014

39911 APORTACIÓ COOPERATIVA LA AGRÍCOLA, SCCL 27.839,68 27.839,68

39912 APORTACIÓ DENSO BCN,SA - CONV. URB. STA ANNA 60.000,00    60.000,00              

46198 DIPUTACIÓ DE BCN XARXA MUNICIPIS - MARXA PEL TERME 1.895,00 1.895,00

91100 PRÉSTECS LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC 1.784.271,06 1.784.271,06

0,00 0,00 0,00 1.874.005,74 1.874.005,74

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS LÍQUID DE TRESORERIA

PRESSUPOST DE DESPESES CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES CONSIGNACIÓ

ORGANIC PROGRAMES ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL DEFINITIVA 2015

770000 SUBVENCIÓ DE CAPITAL CONCESSIONARI RESIDÈNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ ALTES/BAIXES CONSIGNACIÓ

ECONOMIC DENOMINACIO INICIAL EXERCICI ACTUAL DEFINITIVA 2015

87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 0,00 841.921,47 841.921,47 1.000.000,00 1.841.921,47

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.841.921,47
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ANNEX. INFORME D’INTERVENCIÓ 
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ANNEX. MEMORIA DE LA REGIDORIA D’HISENDA 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 62 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 63 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

 
 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 64 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

14. Acord que pren coneixement de la resolució definitiva de l’expedient 
d’alteració dels termes municipals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages i 
s’aprova l’acta de delimitació dels termes (exp. 118/2014) 

 
Primer:-  El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. Oficina del Mapa municipal de Catalunya, va comunicar que, per tal de 
continuar-ne les operacions de delimitació del nostre municipi i el de Santpedor, s’ha 
assenyalat el dia 21 d’octubre de 2015 per procedir, s’escau, a la signatura de les 
actes de  les operacions de delimitació. 
 
El dia 21 d’octubre de 2015 es van reunir les Comissions de delimitació dels municipis 
de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, un representant del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i un representant de Institut Cartogràfic de 
Catalunya, aixecant-se la corresponen acta administrativa. Aquest acta, que acredita el 
mutu acord de les Comissions de delimitació dels respectius ajuntaments, recull les 
operacions de delimitació, descriu la línia del terme que s’ha de sotmetre a la 
aprovació del Ple dels ajuntaments  per la seva aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta.(article 31 del decret 244/2007, de 6 de novembre) 
 
Segon.- El Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de 
Catalunya, ha comunicat a aquest Ajuntament (registres d’entrada E/001228-2015, de 
10 d’octubre i E/001293-2015 de 19 d’octubre), que en el DOGC núm. 6967 d’1 
d’octubre de 2015 i al Boletín Oficial de Estado núm. 249, de 17 d’octubre, s’ha 
publicat el 213/2015 de 29 de setembre, pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, Decret del Govern de la 
Generalitat.  
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Al seu article 2, estableix que, la nova delimitació entre els termes municipals de 
Santpedor i Sant Fruitós de Bages, en l’àmbit objecte de l’alteració del termes, és la 
que consta en els plànols a escala 1:5.000 que consten a l’expedient i es reprodueix 
como annex a aquest Decret. I l’article 3, que el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha d’efectuar la fitació dels termes municipals d’acord amb el 
que estableix l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Les Comissions municipals de delimitació, han considerat procedent, que l’acta 
signada el dia 21 d’octubre referida a apartat primer tingui els efectes de l’acta 
d’atermenament o fitació, d’acord amb  l’esmentat article 3314 

  
Per això es proposa a l’alcaldia, que elevi al Ple el següent 
 
ACORDS: 
 
Primer. Prendre coneixement del Decret 213/2015, de 29 de setembre, pel qual 
s’aprova l’alteració dels termes municipals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, del 
Govern de la Generalitat. 
 
Segon.  Aprovar l’acta signada  el dia 21 d’octubre de 2015, que acredita el mutu acord 
de les Comissions de delimitació territorial dels respectius Ajuntaments, que descriu la 
línia entre els municipis de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, en els termes que s’ 
adjunta a l’annex. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’ajuntament de Santpedor, al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals ( Oficina del Mapa Municipal i Direcció General 
d’Administració Local) i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Quart.  Declarar que: 
 

                                                        
14 Article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre. 

Fitació. 

33.1 Un cop fixada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme l’atermenament o fitació, que consisteix 
en la col·locació de les fites que assenyalen els limits dels termes municipals, o en el cas que els ajuntaments 
afectats així ho acordin, en la delimitació precisa de les seves coordenades UTM. 

33.2 La Direcció General d’Administració Local ha d’estendre una nova acta de reconeixement de la línea 
de terme i assenyalament de les fites comunes que ha de substituir l’anterior. Aquesta acta ha d’estar 
signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
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- L’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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ANNEX. ACTA DE DELIMITACIÓ 
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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  

 
 

15. Substitució de l’arquitecte tècnic en la Comissió d’estudi per a la redacció 
de l’Ordenança municipal reguladora de gestió dels residus municipals, a 
resultes de la redistribució de tasques de l’àrea d’Urbanisme (exp. 
1157/2015) 

 
Primer. El ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de setembre de 2015, va aprovar el 
següent :  
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“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. 
 
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 
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- 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  

 
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.” 

 
Segon. En sessió de 8 d’octubre de 2015, es va aprovar la incorporació de l’arquitecte 
tècnic Sr, Joan F. Ballesteros Rodríguez, per ser qui ostentava les competències en 
matèria de recollida de residus i neteja viària. 
 
Tercer. Atès que a resultes de la comissió de serveis d’un dels arquitectes, s’han hagut 
de redistribuir les tasques assignades a cada tècnic de l’àrea d’Urbanisme.   
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Designar al Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic que actualment ostenta 
les competències en matèria de recollida de residus i neteja viària, en substitució del 
Sr. Joan Francesc Ballestero Rodríguez, com a membre de la Comissió d’estudi 
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encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança municipal reguladora de gestió dels 
residus municipals. 
 
Segon. Establir que la composició definitiva de l’esmentada Comissió serà la següent :  
 

- 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 Imagina’t Sant 
Fruitós-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 
- Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic, amb competències en matèria de 

recollida de residus i neteja viària 
- Sra. Patrícia Batista Serarols, administrativa de l’àrea de Medi Ambient  
- Sra. Maria José Fernández Trigo, lletrada municipal  
- Sra. Gemma Bau Puig, interventora  
- Sra, Anna Duocastella Larroya, tècnic proposat pel Consorci de Gestió de 

residus del Bages  
 

Secretari : 
- Sra. Patrícia Batista Serarols  

 
Tercer. Notificar el present acord als membres sortint i entrant de la Comissió.  
 
Quart. Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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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 ERC,  2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
 
 

16. Designació de nou membre de la Comissió de delimitació dels termes 
municipals per nomenament de nova arquitecta municipal (exp. 
1038/2015) 

 
En aquest punt i durant el seguent, la regidora Sra. Cristina Murcia Caraballo 
s’absenta de la sessió.  
 
Primer. El Ple de l’ajuntament, en data 8 d’octubre de 2015, va designar l’arquitecte 
municipal Sr. Joan Anglada i Arumí per tal de formar part de la Comissió de delimitació 
del terme municipal, al trobar-se l’arquitecte designat en situació de serveis especials i 
degut a la proximitat de la celebració d’una signatura d’acta de delimitació, prèvia a la 
finalització de procés selectiu per  a la incorporació d’un/una nou/va arquitecte/a. 
 
Segon. Atès que la Sra. Mireia Sans Camps ha superat el procés selectiu esmentat, 
essent nomenada amb data 4 de novembre de 2015.  
 
ACORDS :  
 
Primer. Nomenar l’arquitecta municipal Sra. Mireia Sans Camps en substitució del Sr. 
Joan Anglada i Arumí, per a formar part de la Comissió de delimitació dels termes 
municipals; i deixar aquest segon com a suplent de la primera.  
 
Segon. Establir que la composició definitiva de la Comissió municipal de delimitació és 
la següent :  
 
 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 83 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

  TITULAR SUPLENT 

1 Alcalde Joan Carles Batanés 
Subirana 

- 

2 Regidor  Tomàs Casero García Cristian Marc Huerta 
Vergés 

3 Regidor Roger Grandia Borràs David Uró i Vilanova 

4 Vicesecretari Santiago González 
Castellanos 

- 

5 Tècnic Mireia Sans Camps Joan Anglada i Arumí 

 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Sra. Mireia Sans Camps, al Sr. Joan 
Anglada i Arumí, al Vicesecretari, a la Direcció General d’Administració Local i als 
Ajuntaments limítrofs (Artés, Calders, El Pont de Vilomara, Manresa, Navarcles, 
Sallent, Sant Joan de Vilatorrada,  Santpedor i Talamanca). 
 
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.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC,  1 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                   Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 
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17. Designació de nou membre en Associacions administratives de 
cooperació i Juntes de Compensació per nomenament de nova arquitecta 
municipal (exp. 1450/2015) 

 
Primer. Atès que el Sr. David Aarón López Martí, es troba en situació de serveis 
especials en una altra administració, i que és la persona designada com a 
representant municipal en les Associacions administratives de cooperació i Juntes de 
Compensació següents :  
 
- Associació administrativa de Cooperació del Pla parcial urbanístic en sòl 

urbanitzable delimitat del sector El Puig. 
- Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació (UA 17) Sant Isidre II 
- Junta de Compensació del Pla Parcial d’ordenació del Sector Industrial Sant Isidre 

III 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Crta. de Berga I 

subsector 1 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Ctra. de Berga I 

subsector 2 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial de la Ctra. de Berga II 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial El Grau 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Residencial Est 
 
Segon. Atès que la Sra. Mireia Sans Camps ha superat el procés selectiu per a la 
substitució de l’anterior, essent nomenada amb data 4 de novembre de 2015.  
 
Tercer. Atès que la representació de l’ajuntament en òrgans supramunicipals 
correspon al Ple, en virtut del RD  2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
ACORDS :  
 
Primer. Nomenar l’arquitecta municipal Sra. Mireia Sans Camps en substitució del Sr. 
David Aarón López Martí, per a formar part de les Juntes de Compensació i 
Associacions administratives de cooperació de les quals forma part integrant 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages; i nomenar com a suplent al Sr. Joan Anglada i 
Arumí.  
 
Les Associacions administratives de cooperació i Juntes de Compensació vigents són 
les següents :  
 
- Associació administrativa de Cooperació del Pla parcial urbanístic en sòl 

urbanitzable delimitat del sector El Puig. 
- Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació (UA 17) Sant Isidre II 
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- Junta de Compensació del Pla Parcial d’ordenació del Sector Industrial Sant Isidre 
III 

- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Crta. de Berga I 
subsector 1 

- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Ctra. de Berga I 
subsector 2 

- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial de la Ctra. de Berga II 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial El Grau 
- Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Residencial Est 
 
Segon. Els presents nomenaments es faran extensius a aquelles que puguin 
presentar-se en un futur.  
 
Tercer. Donar trasllat del present acord, a la Sra. Mireia Sans Camps, al Sr. Joan 
Anglada i Arumí, al representats de les Juntes de Compensació, al representant de  
l’Associació administrativa de Cooperació del Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable 
delimitat del sector El Puig i al Registre d’Entitats Urbanístiques Col.laboradores de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
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.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC,  1 PSC ) 
                                       En contra : -  
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 
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La regidora Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora de nou a la sessió.  
 
 

18. Proposició per l’aprovació del text refós corresponent a la modificació 
puntual del PGOU a l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda 
Jaume I (exp. 1265/2014 ) 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT 
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA :  

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                      En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
Primer. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, a la seva sessió 
del dia 9 d’octubre de 2015, ha pres l’acord que presenta la part dispositiva següent: 
 “Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta comissió acorda: 
 

1.1. Aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit Plaça 
Onze de Setembre i Avinguda Jaume I, de Sant Fruitós de Bages, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC 
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
1.1. Cal acreditar la titularitat pública dels terrenys destinats a zona 

verda al voltants del cobert i que resta fora del polígon, i en cas que no 
fossin de propietat municipal caldria que s’indiqués amb quin 
mecanisme de gestió s’obtindrien. Així mateix, cal especificar qui 
s’encarregarà de la seva urbanització, i en cas que sigui l’Ajuntament, 
incloure el seu cost dins de l’avaluació econòmica i financera i de 
l’informe de sostenibilitat econòmica, per tal de garantir la capacitat de 
l’Ajuntament d’executar aquesta actuació. Així mateix, cal també 
identificar la propietat dels sòls tramats en vermell al plànol I-6. 
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1.2. Cal que les definicions de Planta Baixa i Planta Soterrani, tan a 
la normativa com en els plànols d’ordenació, s’ajustin als paràmetres 
establerts en els dels articles 213 i 214 del PGOU vigent. En aquest 
sentit, hauran de computar com a sostre edificable totes les plantes que 
ara es consideren soterranis però que en aplicació del PGOU vigent, cal 
considerar com a Planta Baixa. 
 

1.3. Es recomana eliminar la clau JP, situada en el subàmbit Onze de 
setembre, i substituir-la per la clau P, pels motius esmentats en la part 
valorativa, així com modificar la part que s’hi refereix a l’article 20 de la 
normativa de la modificació puntual. 
 

1.4. Cal completar i/o esmenar la normativa urbanística i 
documentació en el sentit següent: 

 
1.4.1. Introduir un article que anul.li la unitat UA3 El Cobert, i que es 

modifiqui l’article 101 del planejament vigent amb una fitxa 
urbanística que contingui els nous paràmetres que estableix la 
modificació puntual.  

1.4.2. Que en el plànol d’ordenació O-2, en la zona corresponent a la 
unitat d’edificació UE-4 es substitueixi la clau 2d per la 2e, i la 
corresponent a la UE-3.2 es substitueixi la clau 2e per la 2d. 

1.4.3. Completar la documentació gràfica amb els plànols d’ordenació 
que continguin els esquemes de les xarxes de subministrament 
bàsiques de la proposta. Així mateix, en el subàmbit Onze de 
Setembre, cal aportar seccions transversals i longitudinals que 
permetin visualitzar els paràmetres d’ordenació propostes en 
relació a l’entorn urbà, similars a la dels plànols O.3.3. 

1.4.4. Eliminar el paràgraf de l’apartat 9.5 Zonificació on es pot 
interpretar que serà el projecte d’edificació qui adjudicaria a 
cadascuna de les parcel.les un sostre i número d’habitatges 
determinats. Cal que consti a la normativa de la modificació que 
el repartiment de sostre i densitat del polígon d’actuació serà 
d’acord amb el que consta en l’últim quadre de l’apartat 16.2 de 
la memòria, on s’estableix per a cada unitat d’edificació (UE) el 
seu sostre i densitat màximes.  

 
Segon. Atès l’informe de l’arquitecte i secretari municipals, que s’uneixen com annex.  
 
ACORD: 
 
Primer. Inadmetre la sol·licitud formulada per Maria Tosa i Altimiras, presentada el dia 
21 d’octubre de 2015 i que consta com l’entrada 4382 del registre general municipal.  



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 88 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

Primer. Aprovar el Text refós de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Plaça 
Onze de Setembre i de l’Avinguda Jaume I.  
 
Segon. Elevar l’expedient diligenciat del text refós de la modificació puntual a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Tercer. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 

 
ANNEX 
INFORME DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL 
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INFORME DEL SECRETARI MUNICIPAL 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: A favor : 8 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC,  1 PSC ) 
                                         En contra : -  
                                  Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 
 
PRECS I PREGUNTES   
 
No consten 
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
S1 Avanç modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sant 
Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla ( exp. 1432/2015 ) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT 
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA :  
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 
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Primer. Mitjançant escrit que va tenir entrada al registre general municipal del dia 22 
de setembre de 2014, segons resulta de l’entrada 3852,  MONCAL 1941 SL, sol·licita 
retirar el PE10a presentat el dia 1 de juliol de 2013.  
 
Segon. Mitjançant  escrit que va tenir entrada al registre general municipal del dia 22 
de setembre de 2014, segons resulta de l’entrada 3853, MONCAL 1941 SL, presenta a 
tràmit la documentació anomenada “Avanç de modificació puntual del pla general 
d’ordenació municipal de Sant Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla”. 
 
Tercer. Vist l’informe de l’arquitecta i secretari i interventora municipals, que s’uneixen 
com annex.  
 
ACORD: 
 
Primer. Acceptar el desistiment de la tramitació d’un Pla Especial per a l’àmbit del PE 
10a, presentat per MONCAL 1941 SL el dia 1 de juliol de 2013 i que consta com 
l’entrada número 2714. 
 
Segon. Assumir la iniciativa i promoure l’avanç modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla”, en els termes 
presentats per MONCAL 1941 SL, el dia 22 de setembre de 2014, amb registre 
d’entrada 3852. 
 
Tercer. Obrir un període d’informació pública de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de més 
divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web 
municipal, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular 
dins del termini esmentat les al·legacions o suggeriments que consideri oportú. 
 
Quart. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segons el 
model de sol·licitud del STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.  
 
Cinquè. Iniciar la tramitació ambiental d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental amb la redacció del document d’Estudi Ambiental Estratègic. 
 
Sisè. Indicar als presentadors del document, la mercantil MONCAL 1941 SL, que 
sense perjudici de l’assumpció com iniciativa pública, serà al seu càrrec la redacció del 
tots els instruments necessaris per a la modificació del planejament  i precisar que la 
documentació per a l’aprovació inicial haurà d’incloure un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística de la transformació, de conformitat amb el Decret 343/2006, de 19 de 
setembre,  pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge i un estudi d’avaluació de la mobilitat generada de conformitat 
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amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada.  
 
Setè. Declarar que els ingressos que es produeixin a conseqüència d’aquesta 
actuació, com a substitució en metàl·lic de l’aprofitament urbanístic i que passaran a 
formar part del patrimoni municipal  del sòl i habitatge, seran determinats per mitjà 
d’una o diverses taxacions immobiliàries independents, contractades per l’Ajuntament i 
que d’acord amb el destí que els hi correspon com a pertanyents al patrimoni 
municipal de sòl i habitatges, es destinaran a la finalitat prevista a l’article 160.5d del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, dins de l’àmbit territorial de competència del Consorci 
Urbanístic de l’Agulla. 
 
Vuitè. Demanar al Consorci Urbanístic de l’Agulla que una vegada es concretin els 
imports indicats a l’apartat anterior, s’estableixi els mecanismes de coordinació entre 
l’Ajuntament i el Consorci per a la seva adequada aplicació. 
 
Novè. Comunicar aquest acte al Consorci Urbanístic de l’Agulla i als presentadors de 
la iniciativa.  
 
Desè. Per allò que es preveu a l’apartat primer, es susceptible dels recursos següents: 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
Onzè. Per allò que es preveu a l’apartat segon, és susceptible dels recursos següents: 

- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot 
ser impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.  

 
 
 
Annex.  

 
INFORME DEL SECRETARI 32/2015 I DE LA INTERVENTORA MUNICIPALS 

Sobre l’avanç de la modificació del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit 
denominat Portal de l’Agulla 

JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, 
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I 

GEMMA BAU PUIG, interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 

 

actuant al municipi de la seva funció i cadascú en l’àmbit de les seves competències 
respectives, emetem informe en relació als següents 

ANTECEDENTS 

PRIMER. Se sotmet a informe preceptiu la modificació del Pla general d’ordenació 
urbana en l’àmbit denominat Portal de l’Agulla, formulat per Moncal 1941, S.L., i que 
es pretén que assumeixi l’Ajuntament. La formulació es va instrumentar per mitjà de la 
sol·licitud que consta a l’entrada 3853 del registre general municipal del dia 22 de 
setembre de 2015. 

Per mitjà de la sol·licitud que consta com l’entrada 3852  del registre general municipal 
del dia 22 de setembre de 2015 també s’ha sol·licitat el desistiment de la petició 
d’aprovació del pla especial urbanístic de l’àmbit del PE10a que es va formular el dia 1 
de juliol de 2013 i que consta com l’entrada 2714 del registre general municipal. 

SEGON. L’ordenació urbanística dels àmbits afectats per la modificació es troba 
regulada a la redacció originària del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de 
Bages aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març 
de 2006. L’acord d’aprovació definitiva es va aprovar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el 27 de març de 1996. Les normes urbanístiques del Pla es van publicar 
al mateix Diari el dia 24 de maig de 1996. Es correspon amb l’expedient de la 
Comissió 1989/000855/N. Tot això, segons resulta del Registre de Planejament 
Urbanístic de Catalunya. 

TERCER. Aquests sòl presenten la classificació de sòl no urbanitzable sense 
connotacions d’especial protecció, la qualificació de zona preferentment agrícola (clau 
12) i es delimiten dins de l’àmbit de pla especial urbanístic PE10, subàmbit PE10a. 

El planejament especial esmentat no ha estat desenvolupat i tampoc no s’ha produït 
cap tramitació en relació al pla especial del qual es desisteix. 

L’actuació pretén alterar el règim urbanístic del sòl, segons les característiques 
fonamentals següents: 

Primera. La classificació del sòl passaria a ser la de sòl urbanitzable delimitat, 
integrant un únic sector i un únic polígon, a desenvolupar per reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 

Segona. La parcel·la inclosa dins del PE10a passaria  tenir tota ella la qualificació de 
zona per a diversos usos privats.  

Tercera. Les cessions de sistemes està previst que es realitzarien dins de l’entorn 
proper al parc de l’Agulla, de forma discontinua.  
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Quarta. L’ordenació general contindria la detallada, en atenció a què respon a una 
iniciativa que gaudiria de la completa definició i que per tant no caldria demorar el 
detall a un instrument ulterior. 

Cinquena. L’acord plenari preveu la cessió en metàl·lic en substitució de les cessions 
d’aprofitament, atès que la parcel·la de zona serà única i indivisible. Aquesta cessió 
s’integraria dins del patrimoni de sòl i d’habitatge i es destinaria a la finalitat de l’article 
160.5.d del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

QUART. A l’expedient hi consta l’informe de l’arquitecta municipal, el qual, fem nostre, 
en allò que correspon a les nostres atribucions respectives. 

CINQUÈ. La proposta d’acord que se sotmet a informe presenta el contingut dispositiu 
següent: 

“Primer. Mitjançant escrit que va tenir entrada al registre general municipal del dia 22 
de setembre de 2014, segons resulta de l’entrada 3852,  MONCAL 1941 SL, sol·licita 
retirar el PE10a presentat el dia 1 de juliol de 2013.  

 

Segon. Mitjançant  escrit que va tenir entrada al registre general municipal del dia 22 
de setembre de 2014, segons resulta de l’entrada 3853, MONCAL 1941 SL, presenta a 
tràmit la documentació anomenada “Avanç de modificació puntual del pla general 
d’ordenació municipal de Sant Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla”. 

 

Tercer. Vist l’informe de l’arquitecta i secretari i interventora municipals, que s’uneixen 
com annex.  

ACORD: 

Primer. Acceptar el desistiment de la tramitació d’un Pla Especial per a l’àmbit del PE 
10a, presentat per MONCAL 1941 SL el dia 1 de juliol de 2013 i que consta com 
l’entrada número 2714. 

Segon. Assumir la iniciativa i promoure l’avanç modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla”, en els termes 
presentats per MONCAL 1941 SL, el dia 22 de setembre de 2014, amb registre 
d’entrada 3852. 

Tercer. Obrir un període d’informació pública de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació d’anunci al BOP i en un dels diaris de premsa de més 
divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i per mitjans telemàtics a la web 
municipal, per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular 
dins del termini esmentat les al·legacions o suggeriments que consideri oportú. 
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Quart. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes segons el 
model de sol·licitud del STUCC i a les companyies de subministrament i serveis.  

Cinquè. Iniciar la tramitació ambiental d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental amb la redacció del document d’Estudi Ambiental Estratègic. 

Sisè. Indicar als presentadors del document, la mercantil MONCAL 1941 SL, que 
sense perjudici de l’assumpció com iniciativa pública, serà al seu càrrec la redacció del 
tots els instruments necessaris per a la modificació del planejament  i precisar que la 
documentació per a l’aprovació inicial haurà d’incloure un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística de la transformació, de conformitat amb el Decret 343/2006, de 19 de 
setembre,  pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge i un estudi d’avaluació de la mobilitat generada de conformitat 
amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada.  

Setè. Declarar que els ingressos que es produeixin a conseqüència d’aquesta 
actuació, com a substitució en metàl·lic de l’aprofitament urbanístic i que passaran a 
formar part del patrimoni municipal  del sòl i habitatge, seran determinats per mitjà 
d’una o diverses taxacions immobiliàries independents, contractades per l’Ajuntament i 
que d’acord amb el destí que els hi correspon com a pertanyents al patrimoni 
municipal de sòl i habitatges, es destinaran a la finalitat prevista a l’article 160.5d del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, dins de l’àmbit territorial de competència del Consorci 
Urbanístic de l’Agulla. 

Vuitè. Demanar al Consorci Urbanístic de l’Agulla que una vegada es concretin els 
imports indicats a l’apartat anterior, s’estableixi els mecanismes de coordinació entre 
l’Ajuntament i el Consorci per a la seva adequada aplicació. 

Novè. Comunicar aquest acte al Consorci Urbanístic de l’Agulla i als presentadors de 
la iniciativa.  

Desè. Per allò que es preveu a l’apartat primer, es susceptible dels recursos següents: 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

Onzè. Per allò que es preveu a l’apartat segon, és susceptible dels recursos següents: 

- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives general, no posa fi a la via administrativa i no pot 
ser impugnat separadament. Tanmateix els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.” 

  



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 107 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER. Naturalesa de l’informe 

L’informe és preceptiu15 i no vinculant16. 

SEGON. Anàlisi de la proposta d’acord i de l’instrument d’avanç 

Interpretem que l’instrument sotmès a informe presenta el contingut adequat i suficient 
normativament i atenent a la seva finalitat17. 

L’apartat 1.4 de la memòria s’ha d’interpretar en el sentit que la iniciativa del pla sigui 
d’iniciativa privada, de conformitat amb la interpretació que es contempla a l’apartat 
2.1.1 de la mateixa memòria. És la iniciativa pública de la seva assumpció la que 
permet la tramitació, peticionada particularment18. 

La possibilitat de contenir l’ordenació detallada dins de l’instrument que fixi la general 
trobarà emparament legal19, sempre que es tingui la previsió de la seva execució 
immediata, cosa que comportarà: 

- Temporalitza l’eficàcia de les determinacions normatives. 
- Establir les garanties d’execució suficients. 

L’informe a l’òrgan urbanístic competent haurà de verificar la coherència amb el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Centrals i la no vulneració de la jerarquia 
normativa amb el Pla director urbanístic del Pla de Bages20, apreciada provisionalment 
a l’informe de l’arquitecta municipal, en tant que valora favorablement la proposta: no 
es dóna per tant una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial que 
pugui comportar una valoració negativa de la iniciativa, en aquest estat de la tramitació 
previ al pronunciament per part de la Generalitat21. D’aquest informe es dedueix que la 
proposta no és incoherent amb el model d’ordenació establert al planejament 
urbanístic general ni entra en contradicció amb els principis de desenvolupament 
urbanístic sostenible, cosa que exclou una valoració negativa que impedeixi assumir la 
iniciativa22. 

                                                        
15 Article 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
16 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
17 Article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
18 Article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
19 Article 57.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
20 Article 13 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
21 Article 97.2.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
22 Article 97.2.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
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L’apartat 5 de la memòria realitza una justificació suficient de les raons d’interès públic, 
sense perjudici de la seva valoració discrecional pel ple municipal a l’hora d’assumir la 
iniciativa23, i per tant no concorre la causa de valoració negativa de la modificació de 
l’instrument de planejament urbanístic general, segons la qual no hi ha una adequada 
projecció dels interessos públics24. 

No s’aprecien altres circumstàncies que puguin comportar una valoració negativa de la 
iniciativa25. 

La modificació no altera la zonificació preexistent de zones verdes i espais lliures, per 
la qual cosa no ha de seguir el procediment qualificat establert a tal efecte26. Sí que se 
subjectarà al règim de les modificacions que comportin transformació d’usos amb 
aparició “ex novo” d’aprofitament urbanístic i que requereixen un increment de 
reserven per sistemes urbanístics27: 

- Les cessions urbanístiques d’aprofitament seran del 15 % del sector28. La 
substitució per l’equivalent en metàl·lic és possible en aquest cas29 i els fons 
derivats s’integren al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge30, entre els quals 
es troben els que preveu l’article 160.5.d del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

- Quant a l’increment de sistemes, caldrà complir simultàniament allò que es 
disposa als article 65.5 i 100.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

L’instrument per a l’aprovació inicial haurà de reunir els requisits previstos a l’article 
99.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

TERCER. Tramitació 

La tramitació del procediment, inclosa la projectada a la proposta d’acord que se 
sotmet a informe, s’ajusta a dret31, i, en concret, la submissió del procediment a 
avaluació ambiental estratègica, i l’exigència que l’instrument d’aprovació inicial 
contingui, a més de la resta dels documents exigits per l’ordenament, un estudi 

                                                        
23 Article 97.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
24 Article 97.2.d del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
25 Article 97.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
26 Articles 96.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
27 Articles 96.c, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
28 Article 99.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
29 Article 45.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
30 Articles 45.3 i 164.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
31Articles 17 a 20 de la Llei 21/2013,  de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,  7.1.c i 14 a 20 de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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d’avaluació de la mobilitat generada32 i un estudi d’impacte i integració paisatgística33. 
Si bé estrictament l’alteració del planejament amb canvi de classificació no es troba 
entre el supòsits on aquesta exigència es deguda34, la finalitat d’avaluar l’efecte sobre 
el paisatge que presenta una transformació també escau en aquest cas i ha de 
predicar-se exigible. 

QUART. Desistiment de la tramitació del pla especial urbanístic 

El desistiment de la tramitació del pla especial urbanístic és coherent amb la nova 
iniciativa de modificació del planejament urbanístic general, en la mesura que no seria 
compatible tramitar un planejament derivat que manté la classificació del sòl i una 
modificació del general que la canvia. 

CINQUÈ. Competència orgànica 

Per prendre l’acord es requerirà de la majoria absoluta del número legal de regidors, 
en el cas de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages35, set36. 

CONCLUSIONS 

L’acord sobre l’assumpció i publicació de l’avanç sobre la modificació del Pla general 
d’ordenació urbana en l’àmbit denominat Portal de l’Agulla en relació al qual s’informa 
s’ajusta a dret.  

 
Annex. 

 
ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 

Expedient:   1432/2015  

Objecte:  Inici de la tramitació urbanística de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal de Sant Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla”. 

 

Aquest informe s’emet en relació a la instància presentada per Natàlia Prat, en nom de 
Montcal 1.941, SL en la que se sol·licita iniciar la tramitació urbanística de la 

                                                        
32 Article 3.1.b del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
33 Articles 19 a 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatges, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística. 
34

 Article 20 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatges, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística. 
35 Article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
36 Article 179.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. 
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Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Fruitós de Bages en l’àmbit 
anomenat “Portal de l’Agulla”. 

INFORME TÈCNIC 

Antecedents 

Amb data 22 de setembre de 2015, na Natàlia Prat, en nom de la Mercantil Montcal 
1.941, SL amb registre d’entrada 2015-E-RC-3853 sol·licita iniciar la tramitació 
urbanística de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Sant 
Fruitós de Bages “Portal de l’Agulla” 

Documentació presentada 

Document d’avanç de Pla :  

- Documentació escrita amb els apartats següents:  
1. Memòria expositiva,  
2. Marc legislatiu  
3. Planejament vigent  
4. Parc de l’Agulla i el seu entorn 
5. Justificació, objectius i criteris generals de la proposta  
6. Alternatives considerades, objectius i criteris  
7. Descripció de la proposta 

 
- Documentació gràfica: plànols d’informació, anàlisi i encaix territorial, àmbit del 

pla i estratègia d’ocupació 
- Annexes:  

o Fitxes cadastrals 
o Informe del Servei Territorial de Carreteres 
o Estudis volumètrics 
o Estudi de viabilitat d’activitats i superfícies 
o Justificació de superfícies adoptades i llocs de treball generats 
o Document inicial estratègic 

Documentació ambiental: Document inicial estratègic  

Planejament vigent 

El planejament vigent preveu el Pla especial 10 en sòl no urbanitzable, qualificat com a 
Zona preferentment agrícola (Clau 12), i en l’article 205 defineix el Pla Especial “Àrea 
de l’Agulla” PE-10, amb les determinacions següents: 

Art.205. Pla Especial Àrea de l'Agulla. P.E.10 

1 . Es tracta d'un àrea delimitada per un tram de la línia de divisió de terme amb 
Manresa, la Traça de l’Eix Transversal, la carretera C-1411 i el sòl industrial del 
polígon Sant Isidre. 
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Juntament amb un àrea de grandària similar del terme municipal de Manresa 
constitueix una reserva de terrenys que es pretén destinar a usos públics i/o col·lectius 
d'abast comarcal. 

2. El Pla Especial que s'haurà de redactar juntament o de forma coordinada amb la 
figura urbanística que desenvolupi les previsions per al sector de Manresa, tindrà els 
següents objectius: 

a) Determinació dels elements d'estructuració que ordenaran les futures implantacions. 

b) Definició de les condicions paisatgístiques a tenir en compte en l'ordenació del 
sector, incloent -hi la protecció del tram de Sèquia o de la zona d horts. 

c) Pel que fa a la xarxa viària s'atendrà d'una banda a la definició de les vores de 
contacte amb els elements de la xarxa viària general (C-1411 i Eix Transversal) i a la 
concreció del traçat del ramal que actua de variant de l’esmentada C-1411, i d'altra 
banda a la relació de la vialitat que s’hi pugui preveure amb les xarxes existents o 
previstes tant en el terme de Sant Fruitós com a Manresa. 

d) Fixació de les condicions en què els usos actuals romandran o podran ampliar-se. 

e) Definició dels nous usos possibles, tenint en compte el destí global de l'àrea com a 
eminentment públic i entenent els usos privats com a complementaris del primer. 

Així s'haurà de considerar que les instal·lacions esportives o els usos de bars, 
restaurants o hotelers que s’hi puguin ubicar ho faran en funció d'uns usos públics 
preeminents. 

3. L’àmbit inclòs en aquest Pla especial, delimitat per la carretera de Santpedor, el nou 
traçat de l’Eix transversal i el límit del terme municipal i assenyalat amb el codi PE.10a 
en el plànol a escala 1:5.000, podrà ser objecte d’un Pla especial particular que es 
podrà tramitar de forma independent. 

L’any 2000 s’inicià la tramitació del PE-10a, que es va aprovar inicialment amb data 13 
de juny de 2001. Posteriorment amb data 18 de setembre de 2001, el promotor va 
desistir i en va sol·licitar la retirada, fet recollit en la mateixa data per l’ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages,  que sol·licita la retirada de l’expedient a la CUB, qui se’n dóna 
per assabentada en sessió de 19 de setembre de 2001.  

En l’actualitat doncs, és vigent l’articulat de les normes del PGO que fan referència a 
les determinacions establertes per la Zona preferentment agrícola (Clau 12), els 
articles 193 i 194 regulen les condicions generals i es transcriuen a continuació: 

 Art.193. Definició. 

Comprèn els sòls amb predomini d'explotacions cerealístiques (terres de secà) que no 
són objecte especial pel present Pla. No obstant la regulació a què es sotmeten, 
pretén restringir les activitats que puguin perjudicar l'aprofitament agrícola del màxim 
de sòl. 

Art.194. Usos permesos. 
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Si compleixen les limitacions regulades pels articles corresponents a cada ús es 
permetran els següents usos: 

1. S'hi permet l’ús d’habitatge en la modalitat unifamiliar. 

2. Tots els usos definits com agrícoles. 

3. Les edificacions d'utilitat pública i interès social. 

 

Descripció bàsica de l’avanç 

El document d’avanç descriu amb detall l’objectiu de la Modificació del Pla General 
que proposa consistent en ubicar un espai per a satisfer les necessitats de serveis als 
usuaris del Parc de l’Agulla en el sòl situat entre l’Eix transversal C-25, la carretera de 
Santpedor BV-4501, el parc de l’Agulla i el límit de terme de Sant Fruitós de Bages 
amb Manresa. 

 

L’estructura de la propietat és de propietari únic, sent Moncal 1941 SL el promotor. 

Pel que fa al marc legislatiu, l’avanç estudia les vinculacions i requeriments que cal 
complir des del punt de vista de la Llei d’urbanisme i del seu Reglament, i la legislació 
sectorial en matèria de carreteres. En quant al planejament vigent, n’estudia l’efecte 
del planejament territorial que l’afecta, és a dir, el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Centrals, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages; i del Pla General 
d’Ordenació de Sant Fruitós de Bages, identificant els aspectes que afecten la seva 
ubicació. 
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Finalment, en quant a l’encaix territorial i normatiu, fa una descripció del Parc de 
l’Agulla i la seva creació i desenvolupament fins a la data. 

Amb  aquests arguments previs, el document d’avanç procedeix a justificar la 
proposta, alhora que en defineix els objectius i criteris generals. Ho fa en els 10 punts 
següents: 

1. Portal del projecte estratègic del Parc de l’Agulla 
2. Pèrdua de valor agrícola i de valor de protecció 
3. Punt nodal viari i mobilitat sostenible 
4. Suport de la xarxa de camins i els seus itineraris 
5. Compatibilitat amb el continu dels espais oberts 
6. Encaix en el model territorial 
7. Observança del desenvolupament urbanístic sostenible 
8. Singularitat en el planejament 
9. Suport al teixit econòmic i residencial proper 
10. Conjuminació dels interessos públics i privats 

L’anàlisi d’alternatives que segueix als punts de justificació de la intervenció analitza 
les alternatives següents:  

- Alternativa 1. Zona 12 PGO: mantenir la clau 12 del PGO i l’ús agrícola.  
- Alternativa 2. Pla Especial del PGO: desenvolupar el pla especial previst al 

PGO proposant el programa de necessitats detectades i descrites en el 
document tot mantenint la classificació del sòl com a no urbanitzable  

- Alternativa 3. Modificació Puntual del PGO: aplicar la figura de la Modificació 
Puntual del PGO establint una ordenació detallada i completa de l’àmbit del pla 
en consonància amb els objectius establerts. 

El resultat de l’anàlisi conclou que l’alternativa més idònia és la tercera, atenent a 
l’interès territorial i estratègic derivat de l’existència del Parc de l’Agulla, per fer 
compatible les necessitats, oportunitats i conveniències detectades i proposades amb 
les determinacions de la LU i les directrius del Pla Territorial. 

A partir d’aquest procés justificatiu, es descriu la proposta com segueix: 

 Aplicar la figura de modificació del pla general per tal de canviar la classificació del 
sòl de no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat, tot eliminant l’àmbit del pla 
especial 10a i substituint-lo per la delimitació d’un nou àmbit de desenvolupament. 

 Delimitar el nou sector de sòl urbanitzable en funció dels límits de propietat de la 
societat Moncal 1941, SL, resultant un sector de 1,16 ha segons escriptura i 
Registre de la Propietat. 

 Definir un programa format per tres àrees d’ocupació amb voluntats ben 
diferenciades però que depenen les unes de les altres: subministrament de 
carburants amb botiga i activitats complementàries, restauració i hotelera. 

 Establir els criteris estratègics per a l’ocupació de l’àmbit, com són un accés únic 
des de la carretera BV-4501, un espai dedicat a la implantació de la benzinera, una 
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àrea central per a les activitats de restauració i hotelera, donar façana principal de 
les activitats al front del Parc al marge oposat de la BV-4501 i mantenir un espai 
lliure en continuïtat de l’entorn rural. 

 Definir com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica, atès la unicitat de la propietat i la voluntat de fer una única 
parcel·la resultant indivisible. Atesa la característica esmentada d’unicitat i a les 
dimensions i usos previstos que segons el document impossibilita la materialització 
d’una parcel·la on encabir l’aprofitament a cedir, i amb la intenció de repercutir les 
cessions de sistemes en l’àmbit del Consorci de l’Agulla, es proposa substituir les 
cessions obligatòries per l’equivalent dels seus valors econòmics, i dedicar-ne la 
totalitat a conservar, administrar o ampliar el patrimoni municipal de sòl i habitatge, 
a destinar-los en aquest cas  dins l’àmbit territorial de competència del Consorci 
Urbanístic de l’Agulla. En aquest punt cal remarcar que l’administració actuant és 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i no el Consorci de l’Agulla com s’indica en 
l’apartat 7.5.2 de la memòria. 

El document es completa amb la documentació gràfica i els annexos indicats en 
l’apartat documentació presentada.  

Com a documentació complementària s’adjunta la documentació ambiental “Document 
inicial estratègic” que estableix les bases de la tramitació ambiental de la modificació 
proposada. 

En tractar-se d’una modificació que altera la classificació urbanística del sòl en 
transformar sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable delimitat és imprescindible la 
tramitació ambiental de la modificació d’acord amb la legislació vigent, en aquest cas 
el reglament de la llei d’urbanisme i la llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. 

El document inicial estratègic identifica i descriu els aspectes ambientals significatius 
(marc geogràfic, medi natural, paisatge, espais naturals protegits, àrees d’interès 
faunístic i florístic, riscos associats –naturals i tecnològics-, estudi socio-econòmic, 
patrimoni cultural, mobilitat i paràmetres ambientals –qualitat de l’aire, contaminació 
acústica, infraestructures d’abastament i sanejament i generació de residus-). Aquests 
són els aspectes que caldrà desenvolupar específicament en el document de 
sostenibilitat ambiental o l’estudi ambiental estratègic en la nomenclatura de la llei 
21/2013. 

Posteriorment determina el marc en que es desenvolupa el pla en quant a disposicions 
internacionals, obligacions normatives i en la seva relació amb els documents de 
planejament territorial i general ja descrits en el document d’avanç de la modificació, i 
passa a l’anàlisi d’alternatives, en que torna a plantejar les alternatives de 
desenvolupament a nivell de tramitació urbanística, definint com a alternativa 0 la no 
modificació del pla general i el manteniment del sòl en funció del PGO vigent, i les 
alternatives 1 i 2, consistents respectivament en dues alternatives d’ordenació que es 
diferencien en la ubicació dels espais dedicats a benzinera i a altres usos (restauració i 
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hoteler). El propi document ja diu que donades les limitacions que imposa la legislació 
sectorial de carreteres en quant a accessos i zones de protecció, i la necessitat de 
donar front al parc de l’Agulla d’una banda i marcar el límit amb l’espai rural immediat 
de l’altra, fa que les dues alternatives es diferenciïn molt poc, fins a ser pràcticament 
idèntiques. Malgrat això, l’anàlisi de les dues alternatives que proposen la modificació 
del PGO arriba a la conclusió que la millor és la descrita en el document d’avanç. 

Finalment es preveu el desenvolupament de la tramitació ambiental, que comportarà la 
redacció i tramitació de l’estudi ambiental estratègic. Donades les característiques 
d’aquest tipus de tramitació, no es compromet a complir cap programa temporal, més 
enllà de l’obvi compromís de minimitzar els passos que depenguin directament del 
promotor. 

Conclou el document amb una relació dels impactes ambientals potencials i una 
valoració quantitativa mitjançant una matriu causa-efecte de les afectacions d’aquests 
impactes sobre els vectors ambientals identificats. 

Valoració de la proposta 

Atès que l’objectiu primordial de la Modificació Puntual del Pla General que es proposa 
és la reclassificació d’un àmbit de sòl no urbanitzable en un sector de sòl urbanitzable 
delimitat, cal preveure les incidències urbanístiques i ambientals d’aquest tipus de 
modificacions. 

La posició del pla és significativa des del punt de vista territorial, tant per la seva 
posició respecte al Parc de l’Agulla  com a la xarxa d’infraestructures viàries i al seu 
emplaçament molt visible des de l’entorn. Això pot constituir tant un avantatge pels 
objectius plantejats com un inconvenient des del punt de vista de l’impacte paisatgístic. 

Pel que fa al plantejament de l’adequació a la tramitació urbanística, el document és 
exhaustiu, i cal valorar els aspectes tractats com segueix: 

Article 96 LUC Modificació de les figures del planejament urbanístic i Article 110 
RPLUC Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments 
de planejament urbanístic: que la eventual redacció del document de Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació s’ajusti al prescrit en aquests articles. 

Article 97 LUC Justificació de la modificació de les figures del planejament 
urbanístic: en quant a la justificació de la modificació del pla general, correcte. 

Article 99 LUC Modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat, o la transformació dels usos: cal establir, a banda de la necessitat, 
la possibilitat i compromís de l’execució immediata del planejament i l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, que el percentatge de cessió de 
l’aprofitament urbanístic serà del 15%. 

Article 100 LUC Modificació de les figures de planejament urbanístic que 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics: correcte. 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 116 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

Article 101 LUC iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics: en tant 
que l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha manifestat interès donada la seva 
participació en el Consorci de l’Agulla, pot, si així ho decideix, assumir directament la 
iniciativa de la formulació de la modificació del seu planejament general.  

Article 106 del RPLUC Informació pública de l’avanç de l’instrument de 
planejament: recomanable. 

Article 107 RPLUC Formulació i tramitació de figures del planejament urbanístic 
general: en ser la proposta presentada per un persona jurídica d’àmbit privat, 
l’ajuntament disposa de dos mesos des de la presentació de la proposta per notificar la 
resolució al respecte. En cas de silenci, s’entendrà com que l’ajuntament no 
n’assumeix la iniciativa.  

Article 117 del RPLUC Modificació dels instruments de planejament urbanístic: 
correcte. 

Pel que fa a l’afecció al paisatge: es considera imprescindible la redacció i tramitació 
d’un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) d’acord amb el Decret 
343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i 
integració paisatgística, donat d’una banda l’origen no urbanitzable del sòl objecte de 
transformació i de l’altra la normativa del PTPCC. S’estarà a l’escrit en el títol VI 
articles 6.2, 6.3 i disposició transitòria segona en matèria de paisatge. 

Pel que fa a la mobilitat serà necessària la redacció d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada (EAMG) d’acord amb el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest estudi justificarà 
convenientment la generació de viatges de la nova implantació, en farà la distribució 
modal i horària, i justificarà la capacitat dels accessos i de la xarxa sobre la que es 
recolzaran, i definirà, si s’escau, les mesures correctores que seran a càrrec de la 
transformació. 

Conclusions 

Atesa la naturalesa de la modificació proposada en el document d’avanç objecte del 
present informe, es proposa, en el cas que el Ple assumeixi la iniciativa: 

Primer: sotmetre l’avanç del pla a informació pública d’acord amb l’article 106 del 
Reglament Parcial de la Llei d’Urbanisme. 

Segon: iniciar la tramitació ambiental d’acord amb la llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental amb la redacció del document d’Estudi Ambiental Estratègic. 

Tercer: indicar la redacció d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística de la 
transformació d’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge. 

Quart: indicar la redacció, com a part de la documentació de la modificació puntual, de 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
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A Sant Fruitós de Bages, 9 de novembre de 2015 

Arquitecta municipal 

Mireia Sans Camps 

(signat electrònicament) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

 
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : 2 ( 2 ERC ) 
                                    Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 
 

 
S2 Aprovació inicial de la modificació puntual del polígon de la UA-14 Ctra. 
d’Artés ( exp. 547/2015 ) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN 
ASSUMPTE QUE JA CONSTA EN AQUEST I QUE NO HA ESTAT DICTAMINAT 
PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA :  
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 
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Primer. Atès que l’Ajuntament ple, en sessió celebrada en data 13 de maig de 2015, va 
acordar admetre a tràmit la Modificació puntual del polígon de la UA 14 Ctra. d’Artés, 
suspenent però el pronunciament sobre l’aprovació inicial d’aquesta modificació fins 
que l’empresa que va formular la iniciativa, presentés a l’Ajuntament una versió 
modificada d’aquest instrument que incorporés les prescripcions que s’hi 
assenyalaven. 
 
Segon. Atès que en data 23 de setembre de 2015, Juan Güimil Parra en representació 
de la societat mercantil PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT SL, presenta nou document 
de la Modificació que incorpora les prescripcions derivades de l’acord del ple de data 
13 de maig de 2015.  
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’arquitecte, secretari i interventora municipals, que 
s’uneixen com annex.  
 
Atès el que disposen els articles 76, 85, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme;  23 i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició addicional novena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl,  atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística. 
 
Atès que l’article 47.2.LL de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords relatius a la 
tramitació dels instruments de planejament general previstos a la legislació urbanística. 
 
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Municipal Informativa de Promoció del 
Territori,  
 
ACORDA : 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del polígon de la UA-14 Ctra. 
d’Artés, havent d’incorporar-se abans de l’aprovació provisional les següents 
prescripcions, en un text refós aportat pel presentador del document: 
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a. Agenda i avaluació econòmic financera37. La manifesta insuficiència dels apartats 
d’aquest document, els quals a més no integren un document separat com seria 
preceptiu, fa que no s’inclogui una previsió adequada de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment d’un termini concret per aquesta execució, el qual ha de ser 
proporcionat amb la magnitud de l’actuació38.  
 
b. L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 
resulta de la nova ordenació, integrat al document d’avaluació econòmica com a 
separata39. 
 
c. Delimitació dels àmbits subjectes a suspensió preceptiva40. 
 
d. Resum executiu expressiu de la delimitació dels àmbits on l’ordenació projectada 
altera la vigent, amb un plànol de situació i l’abast de l’ordenació, i els àmbits on se 
suspenen l’ordenació dels procediments41. 
 
e. Acreditació fefaent de la representació que ostenti el sol·licitant de la modificació o 
alternativament aquesta serà assumida per qui ostenti poder suficient (article 32.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre). 
 
Les prescripcions a què es condiciona l’aprovació inicial hauran de ser verificades per 
l’arquitecte instructor, sotmeses a informe de la secretaria i la intervenció municipal i 
rebre la conformitat del ple municipal abans d’iniciar-se la tramitació subsegüent 
derivada de l’aprovació inicial, i que són les que consten als apartats segon a sisè 
d’aquest acord.  
 
Segon. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL  
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, incloses les 
llicències i comunicacions ambientals subjecte a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control de les activitats, durant el  termini de dos anys,  a excepció de les 

                                                        
37

 Articles 59.1.e del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme i 76, apartats 2 i 3, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme. 
38

 Article 99.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
39

 Article 99.1.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
40

 Articles 73.2 del  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme i 102 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme. 
41

 Article 25.3 del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
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actuacions de gestió urbanística integrada necessàries per executar el planejament 
urbanístic vigent referit a l’àmbit.  
 
Tercer. Declarar que en tot cas no es produirà l’aprovació provisional de la modificació, 
si prèviament, no s’ha completat l’execució conforme al planejament vigent i que les 
finques incloses a la Unitat d’Actuació 14 hagin adquirit la condició urbanística de 
solar.  
 
Quart.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència 
durant el mateix termini a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar 
l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin 
convenients. 
 
Cinquè. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 
 
Sisè.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública durant el mateix termini, 
els informes segon el model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de 
subministrament i serveis. 
 
Setè. Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar 
qualsevol altre recurs ajustat a dret.  
 
 
ANNEX.  

 

INFORME DEL SECRETARI 31/2015 I DE L’INTERVENTORA MUNICIPAL 

Sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Sant Fruitós de Bages, per  a la concreció dels usos industrials i la 
implantació de noves activitats a l’àmbit de la UA 14 

Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, 

I 

Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeten 
informe, 
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Conjuntament, per bé que cadascú en l’àmbit de les seves competències, al municipi 
de la nostra funció, emetem informe en relació als següents antecedents 

ANTECEDENTS 

Primer. S’informa la proposta d’acord la proposta d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, per  a la 
concreció dels usos industrials i la implantació de noves activitats a l’àmbit de la UA 
14, promoguda per Peinaje del Río Llobregat, S.L.,  i assumida per l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, en virtut de l’acord del ple del dia 13 de maig de 2015, la qual 
ha estat traslladada a la Secretaria per a la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió 
el proper dia 12.  

Segon. L’ordenació urbanística dels àmbits afectats per la modificació es troba 
regulada a la redacció originària del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de 
Bages aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març 
de 2006. L’acord d’aprovació definitiva es va aprovar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el 27 de març de 1996. Les normes urbanístiques del Pla es van publicar 
al mateix Diari el dia 24 de maig de 1996. Es correspon amb l’expedient de la 
Comissió 1989/000855/N. Tot això, segons resulta del Registre de Planejament 
Urbanístic de Catalunya. 

Tercer. El sòls inclosos dins de l’àmbit afectat per la modificació tindran la condició de 
sòl urbà consolidat, una vegada s’executi el planejament vigent; a la finalització de la 
gestió urbanística integrada del qual es condiciona suspensivament la possibilitat que 
es prengui l’acord d’aprovació provisional per part del ple. 

Quart. L’expedient administratiu integra la proposta formulada per l’Alcalde, l’informe 
de l’arquitecte municipal i instructora i l’instrument sotmès a aprovació.  

La part dispositiva de la proposta d’acord que s’informa presenta la redacció següent: 

“Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del polígon de la UA-14 Ctra. 
d’Artés, havent d’incorporar-se abans de l’aprovació provisional les següents 
prescripcions, en un text refós aportat pel presentador del document: 

1. Cal reunir en un document separat tot el referent a l’agenda i l’avaluació 
econòmica i financera, fora de la memòria. 

2. Es desglossarà el plànol O.08 en una col·lecció de plànols en la qual, per a 
cada servei (sanejament, abastament d’aigua, energia elèctrica i 
comunicacions) es mostrarà la periodificació de la implantació i la seva 
coherència al llarg del desenvolupament de les quatre fases. S’inclourà un 
cinquè plànol amb el mateix objectiu pel que fa a la mobilitat interna. 

3. A les normes urbanístiques de la modificació s’establiran les previsions 
següents: el sistema de sanejament d’aigües residuals, l’abastament d’aigua 
potable i el subministrament d’altres serveis urbanístics serà funcional i 
complet, independentment de les activitats presents i en qualsevol etapa de 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 122 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

desenvolupament. L’abocament d’aigües residuals serà d’acord a la normativa 
vigent en qualsevol situació, ja sigui per la presència de l’activitat actual, ja 
sigui per la seva connexió al sistema de sanejament municipal. 

Segon. Suspendre totes les tramitacions i llicències citades a l’article 73.1 del DL  
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, incloses les 
llicències i comunicacions ambientals subjecte a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control de les activitats, durant el  termini de dos anys,  a excepció de les 
actuacions de gestió urbanística integrada necessàries per executar el planejament 
urbanístic vigent referit a l’àmbit.  

Tercer. Declarar que en tot cas no es produirà l’aprovació provisional de la modificació, 
si prèviament, no s’ha completat l’execució conforme al planejament vigent i que les 
finques incloses a la Unitat d’Actuació 14 hagin adquirit la condició urbanística de 
solar.  

Quart.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la província, diari Regió-7, tauler d’edictes municipals i concedir audiència 
durant el mateix termini a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar 
l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin 
convenients. 

Cinquè. Donar conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i 
garantir la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva 
publicació íntegra a la web municipal www.santfruitos.cat 

Sisè.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública durant el mateix termini, 
els informes segon el model de sol·licitud dels STUCC i a les companyies de 
subministrament i serveis. 

Setè. 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.” 

Als quals serveixen els següents 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer. Naturalesa de l’informe 

Atès que l’acord requereix la majoria absoluta del número legal de membres del ple42, 

l’informe forma part de l’assessorament jurídic preceptiu43 i no és vinculant44. 

                                                        
42

 Article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
43

 Article 54.1.b del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
44

 Article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
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Segon. Correcció formal de l’expedient 

L’instrument presentat per la propietat no es pot de considerar formalment complet45, 
atès que hi manquen els documents següents: 

a. Agenda i avaluació econòmic financera46. La manifesta insuficiència dels apartats 
d’aquest document, els quals a més no integren un document separat com seria 
preceptiu, fa que no s’inclogui una previsió adequada de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment d’un termini concret per aquesta execució, el qual ha de ser 

proporcionat amb la magnitud de l’actuació47.  

b. L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 
resulta de la nova ordenació, integrat al document d’avaluació econòmica com a 
separata48. 

c. Delimitació dels àmbits subjectes a suspensió preceptiva49. 

d. Resum executiu expressiu de la delimitació dels àmbits on l’ordenació projectada 
altera la vigent, amb un plànol de situació i l’abast de l’ordenació, i els àmbits on se 
suspenen l’ordenació dels procediments50. 

e. Acreditació fefaent de la representació que ostenti el sol·licitant de la modificació o 
alternativament aquesta serà assumida per qui ostenti poder suficient (article 32.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre). 

Caldrà la introducció de les prescripcions que imposin aquestes correccions d’ofici per 
esmenar aquestes deficiències. 

Tercer. Correcció de la tramitació proposada a l’acord 

La tramitació proposada a la part dispositiva de la proposta d’acord, s’ajusta al 
procediment particular normativament formalitzat51. En concret, cal dir que s’ajusta a 

                                                        
45

 Articles 164 i 172.1 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
46

 Articles 59.1.e del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme i 76, apartats 2 i 3, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme. 
47

 Article 99.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
48

 Article 99.1.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
49

 Articles 73.2 del  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme i 102 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme. 
50

 Article 25.3 del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
51

 Articles 73, 74, 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme, 101 a 104 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 124 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

dret l’exigència que les mancances documentals s’incorporin abans que produeixi 
efectes l’acord promovent la informació pública i l’emissió dels informes sectorials, 
sense les quals interpreto que no és possible l’inici d’aquestes tramitacions. 

Atès que el règim urbanístic dels sòls compresos a la modificació prové del Pla general 
d’ordenació urbanística municipal originari, no és preceptiu l’informe favorable de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central previ a la seva tramitació52. 

No es preveu nou sostre residencial i, per tant, no és d’aplicació l’article 100.3 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

Per tant, amb les esmenes introduïdes per la proposta d’acord, més aquelles que 
consten en aquest informe, s’ha de considerar que l’expedient esdevindrà formalment 
complet, una vegada el promotor aporti els documents que se li requereixen. 

Quart. Òrgan competent per a l’aprovació 

L’empresa que promou la modificació ostenta legitimació53. 

La formulació de la modificació correspon a l’Ajuntament54 

L’òrgan competent per a l’aprovació és el Ple, per majoria absoluta del número legal 

de membres; en el cas de Sant Fruitós de Bages55, set56. 

Cinquè. Compliment amb els límits de la modificació 

La modificació es manté dins dels límits d’aquest procediment d’alteració del 
planejament urbanístic i no entra dins de l’àmbit propi de la revisió57. 

Sisè. Compliment de la regulació substantiva i procedimental sobre 
modificacions d’instruments de planejament general 

No es tracta en cap cas d’un actuació de transformació urbanística. 

L’instrument d’aprovació inicial reuneix la motivació suficient sobre la necessitat de la 
iniciativa i l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats 

                                                                                                                                                                   
Llei d’urbanisme i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
52

 Article 99.2.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
53

 Article 101.3 del del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme 
54

 Article 76.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
55

 Article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
56

 Article 179.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
57

 Articles 95.6 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
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concurrents, de forma que la seva assumpció pel ple municipal comportarà que aquest 
valori i assumeixi aquesta declaració de judici58. 

No concorre cap circumstància que, a priori, faci merèixer la modificació un judici 
negatiu per part de l’òrgan encarregat de la resolució59. 

La modificació no suposa l’alteració dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones 
verdes i equipaments.  

La modificació no comporta un increment de sostre edificable i dels usos que 
constitueixen aprofitament urbanístic. Per tant, no concorre l’obligació de cedir terrenys 
amb aprofitament urbanístic a favor de l’administració actuant60. 

Per tot el qual, arribem a les següents 

CONCLUSIONS 

S’ajusta a dret la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages, per  a la concreció dels usos industrials i 
la implantació de noves activitats a l’àmbit de la UA 14, sempre que s’incloguin a la 
proposta d’acord les prescripcions contingudes en aquest informe (fonament jurídic 
segon). 

Les prescripcions a què es condiciona l’aprovació inicial hauran de ser verificades per 
l’arquitecte instructor, sotmeses a informe de la secretaria i la intervenció municipal i 
rebre la conformitat del ple municipal abans d’iniciar-se la tramitació subsegüent 
derivada de l’aprovació inicial. 

 

ANNEX. INFORME DE L’ARQUITECTA 

 

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 

 

Expedient:   547/2015  

Objecte:  Aprovació inicial de la Modificació Puntual per a la concreció dels usos 
industrials i implantació de noves activitats a l’àmbit de la UA-14 Carretera d’Artés. 

                                                        
58

 Article 97.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
59

 Article 97.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
60

 Article 99.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
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Aquest informe s’emet en relació a la instància presentada per Juan Güimil Parra, en 
representació de la societat mercantil “Peinaje del Río Llobregat, SA”, en la que 
presenta la revisió de la documentació de la Modificació Puntual que incorpora les 
prescripcions de l’informe del Ple de 13 de maig de 2015 per continuar amb la seva 
tramitació i es procedeixi a l’aprovació inicial del mateix. 

 

INFORME TÈCNIC 

 

Antecedents 

1. Amb data 10 d’abril de 2015 (RE-2015-E-RC-1636), n’Eloi Tarrés Costa, en 
representació de la societat mercantil “Peinaje del Río Llobregat, SA” presenta el 
text de la Modificació i sol·licita formalment que l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages n’assumeixi la iniciativa i la formulació. 

2. Amb data 4 de maig de 2015 l’arquitecte municipal emet informe tècnic en relació a 
l’objecte del procediment, en que es recullen els antecedents i el planejament 
vigent en l’àmbit de la UA-14, s’analitza la documentació presentada i valora es 
valora la proposta de modificació que conté. La conclusió d’aquest informe tècnic 
proposa admetre a tràmit la modificació, tot i suspenent el pronunciament sobre 
l’aprovació inicial a la introducció d’un seguit de consideracions al text presentat, 
tant a la memòria descriptiva i justificativa com a la documentació gràfica i a la 
normativa. 

3. Amb data 4 d’abril de 2015, el Ple de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages pren 
l’acord d’admetre a tràmit la Modificació Puntual del Polígon de la UA-14, Ctra. 
d’Artés, i suspendre el pronunciament sobre l’aprovació inicial fins que el titular de 
la iniciativa presenti a l’ajuntament una versió modificada que incorpori les 
prescripcions següents: 

I. Quant a la memòria i els plànols: 

a) La memòria i annexos han d’incorporar la identitat dels 
propietaris o titulars d’altres drets de les finques durant els darrers 
cinc anys i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys 
segons certificacions emeses pel Registre de la Propietat i, si 
s’escau, pel Registre Mercantil, tal i com preveu l’article 99.1a del 
TRLU. 

b) L’agenda o programa d’actuació ha de preveure les possibilitats 
d’establiment d’un termini d’implantacions que estigui justificat, 
adaptat i proporcionat a l’actuació  prevista, tal com preveu l’article 
99.1b del TRLUC. 
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c) L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació  ha de ser 
en termes comparatius amb l’estat actual i la resultant de la nova 
proposta, tal i com preveu l’article 99.1c del TRLUC. 

d) La memòria i els plànols han de fer referència a la cartografia 
oficial a escala 1:1.000. 

e) La memòria ha de justificar que les situacions transitòries i 
cadascun dels quatre perímetres reguladors estan coordinats 
respecte la mobilitat i la xarxa de subministrament de serveis i que 
poden ser funcionals i, alhora, autònoms entre ells. 

f) En el conjunt del document preveure, des de la disposició transitòria 
1, si s’escau, fins al desenvolupament del darrer perímetre, 
l’estimació dels costos necessaris per la mobilitat i les connexions 
de serveis urbanístics. 

II. Quant a la normativa: 

a) Al nou article 98bis, considerar: 

i. En el punt 3, establir l’ordre de desenvolupament i 
execució per cadascun dels quatre perímetres reguladors 
de forma coherent, funcional i autònoma. 

ii. En el punt 5 incorporar, a més a més de l’execució de les 
connexions necessàries de sanejament i subministraments 
energètics, d’aigua i de comunicacions, l’execució de la 
pavimentació i de l’enllumenat exterior. I en relació als 
plànols d’informació i d’ordenació, indicar l’ordre d’execució 
segons el desenvolupament de la mobilitat interna i el 
traçat de les connexions dels serveis urbanístics. 

iii. En el punt 9, fer referència, exclusivament, als usos 
admesos i previstos al pla general vigent per les zones 
industrials i establir que la màxima categoria admesa serà 
la 4ª, especificant que la 5ª categoria està prohibida. Si 
s’escau, reconsiderar les limitacions de distàncies mínimes 
de l’ús de bar i restaurant a altres activitats, establint 
localitzacions, preferentment, respecte al front de la 
carretera B-451. 

b) En relació a l’addició  de la Disposició transitòria, introduir que 
l’autorització de les tres activitats serà amb la garantia 
d’autonomia de cadascuna d’elles, respecte la mobilitat interna i 
els subministraments de serveis urbans. 

Finalment l’acord recull l’advertiment de que en tot cas no es produirà l’aprovació 
provisional de la modificació si prèviament no s’ha completat l’execució conforme al 
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planejament vigent i que les finques incloses a la Unitat d’actuació 14 hagin 
adquirit la condició urbanística de solar. 

4. Amb data 22 de juny de 2015 (RE-2015-E-RC-2885), s’aporta un nou exemplar del 
document de la modificació puntual en el que simplement s’actualitza el certificat 
de domini i càrregues de les finques registrals que conformen la UA-14, que emès 
amb data 10 de juny de 2015, substitueix el que constava a l’exemplar del mes 
d’abril, de data 14 de juliol de 2014. 

5. Amb data 1 de setembre de 2015, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
emet informe sobre el projecte bàsic d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no 
consolidat de la UA-14 Carretera d’Artés, en el que després de la descripció i 
anàlisi de la proposta, conclou favorablement amb les consideracions següents: 

a. Pel que fa a la definició, el projecte és compatible amb les previsions de 
condicionament del tram actual de la carretera B-451 i concretament amb el  
projecte constructiu actualment en fase d’aprovació definitiva. El projecte 
ordena els moviments de l’accés existent del PK 0+450, millorant la 
seguretat viària del tram. 

b. El projecte constructiu que desenvolupi la urbanització del sector de la UA-
14 haurà de preveure, entre d’altres, la senyalització vertical dels accessos 
amb una definició amb detall suficient que permeti valorar la proposta 
tècnicament. La senyalització vertical i horitzontal, així com les 
característiques del ferm i del drenatge, es consensuaran amb els tècnics 
del Servei Territorial de Carreteres en el marc de l’informe previ i/o 
autorització de les obres. Convé indicar que s’haurà d’implantar 
senyalització vertical complementària a la ja grafiada al plànol 7 – 
senyalització i seguretat viària. 

c. S’haurà de garantir el compliment de les consideracions exposades 
anteriorment, així com les prescripcions de l’apartat 5è de l’informe, 
respecte de les franges de protecció de la carretera B-451, la legislació 
sectorial de carreteres, contaminació acústica, publicitat, residus, 
enllumenat i protecció del medi nocturn. 

6. Amb data 23 de setembre de 2015, en Juan Güimil Parra, en representació de la 
societat mercantil “Peinaje del Río Llobregat, SA” presenta una tercera versió de la 
Modificació que incorpora les prescripcions de l’informe del Ple de 13 de maig de 
2015, i sol·licita formalment que es tinguin per complimentades les prescripcions i 
s’aixequi la suspensió de la seva tramitació i es procedeixi a l’aprovació inicial del 
mateix. 

 

Documentació presentada 

Documentació escrita: Introducció, Prescripcions incorporades al document, 
Antecedents, Memòria d’informació, Memòria de l’ordenació, Normativa 
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Documentació gràfica: plànols d’informació i ordenació 

Annexes: Modificació Puntual del Pla General. Text refós 1. UA-14 ( Acord CUB de 
12/02/1992. Acord d’executivitat de 14/02/1996), Conveni urbanístic (signat el 
22/09/2014 i publicat al BOP el 15/12/2014), Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada i Certificat de domini i càrregues de les finques incloses en l’àmbit de la 
MPGO). 

Verificació i valoració de la documentació presentada 

Les esmenes a introduir en la documentació presentada el 23/09/2015 segons l’acord 
de Ple de 04/04/2015, són les que s’han relacionat en el punt tercer de l’apartat 
d’antecedents. De l’anàlisi de la documentació se’n desprèn que: 

I-a. En l’apartat 3.3 de la memòria es relacionen els titulars de les finques i d’altres 
drets, d’acord amb el que certifica el Registre de la Propietat amb data  10 de juny de 
2015, segons el certificat inclòs en l’annex IV. Es considera suficient als efectes de 
l’article 99.1a del TRLUC. 

I-b. S’ha incorporat a la memòria el punt 4.6 Pla d’etapes, en el que es fixa el termini 
màxim de desenvolupament d’un any a partir de l’aprovació definitiva de la MPGO 
dividint-se en 4 perímetres a desenvolupar en biennis. Es determina una agenda per 
establir les prioritats per a l’execució de les potencialitats de cada un dels perímetres, 
les connexions necessàries a les xarxes de serveis i l’arranjament de l’àmbit 
d’urbanització dels espais comuns que tenen associats.   

S’incorpora tanmateix el plànol O.08, en el que es descriu gràficament el 
desenvolupament de les xarxes de cada perímetre. Es considera suficient als efectes 
de l’article 99.1b del TRLUC. 

I-c. S’ha incorporat a la memòria el punt 4.7 Avaluació econòmica, en que s’inclou una 
avaluació econòmica que compara la situació esperada segons la proposta 
d’ordenació de la MPGO amb la situació actual.  Es considera suficient com a 
avaluació econòmica, però caldrà incloure-la de manera separada en un document 
annex d’Avaluació econòmica i financera juntament amb el Pla d’Etapes.  

I-d. Les esmenes introduïdes en la memòria i els plànols es consideren suficients. 

I-e. A la memòria (punt 4.2.1) s’especifica que el desenvolupament es farà segons el 
pla d’etapes. Dins la documentació gràfica, s’inclouen respecte de la versió anterior els 
plànols O.07 i O.08, que descriuen les xarxes d’abastament d’aigua, sanejament, 
energia elèctrica i comunicacions el primer, i el seu desenvolupament per fases el 
segon. Es considera necessari per tal de mostrar amb precisió aquesta evolució de les 
xarxes, afegir una col·lecció de plànols indicant per cada servei sobre la totalitat de 
l’àmbit com a base, les diferents fases de desenvolupament de manera que es 
comprenguin els punts de connexió respecte la fase anterior i diferenciant més 
clarament entre les xarxes existents i les previstes.  
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D’altra banda, no es fa cap referència a la qüestió de la mobilitat interna, fet que cal 
esmenar amb un plànol específic dins la col·lecció de plànols O.08. 

I-f. El contingut de l’apartat 4.7 de la memòria es considera suficient, atenent però al 
mateix comentari que al punt I-c. 

II-a.i. S’inclou l’ordre d’execució dels perímetres, fent referència al plànol O.06. es 
considera correctament esmenat.  

II-a.ii. Mateixa consideració que al punt I-e. Cal especificar l’evolució de totes les 
xarxes i justificar el bon funcionament en cada fase; inclosa la mobilitat interna. 

II-a.iii. La modificació del punt 9 de l’article 6 es considera correcta en incorporar la 
definició de les activitats permeses, que seran les de 1ª a 4ª categoria restant la 5ª 
expressament prohibida.  

II-b. Es compleix la prescripció amb l’afegitó del paràgraf 1-a de la disposició 
transitòria quarta.   

 

Conclusions 

Per tot l’esmentat en el present informe, el tècnic que subscriu informa favorablement 
amb prescripcions la Modificació puntual. En aquest sentit es proposa l’aprovació 
inicial del text presentat amb les següents prescripcions: 

1. Cal reunir en un document annex tot el referent a l’agenda i l’avaluació 
econòmica i financera. 

2. Es desglossarà el plànol O.08 en una col·lecció de plànols en la que per cada 
servei (sanejament, abastament d’aigua, energia elèctrica i comunicacions) es 
mostrarà l’evolució de la mateixa i la seva coherència al llarg del 
desenvolupament de les quatre fases. S’inclouran els plànols que calgui amb el 
mateix objectiu pel que fa a la mobilitat interna. 

3. Cal garantir que el sistema de sanejament d’aigües residuals, l’abastament 
d’aigua potable i el subministrament d’altres serveis urbanístics serà funcional i 
complet, independentment de les activitats presents i en qualsevol etapa de 
desenvolupament. Específicament cal garantir que l’abocament d’aigües 
residuals serà d’acord a la normativa vigent en qualsevol situació, ja sigui per la 
presència de l’activitat actual, ja sigui per la seva connexió al sistema de 
sanejament municipal. 

Cal recordar que tal i com indica l’informe tècnic de 04/05/2015 i que es recull en el 
punt tercer de l’acord del Ple de la mateixa data, en cap cas es produirà l’aprovació 
provisional de la modificació, si prèviament no s’ha completat l’execució conforme al 
planejament vigent i que les finques incloses a la Unitat d’Actuació 14 hagin adquirit la 
condició de solar. 

A Sant Fruitós de Bages, 9 de novembre de 2015 
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Arquitecta municipal 

Mireia Sans Camps 

(signat electrònicament) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                         En contra : 4( 4 CIU ) 
                                  Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 
S3   Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya ( exp. 
1485/2015 ) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 
 

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

 
Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 4 CIU ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 2 ( 2 PSC ) 

 
El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la 
resolució   1/XI que manifesta el següent: 
 
Resolució  
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Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.  
 
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república.  
 
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
 
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.  
 
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta 
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 
pública.  
 
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències.  
 
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.  
 
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.  
 
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república, i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
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Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol  
 
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de 

l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures 
per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.  

 
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 

habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu 
que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processos de desnonament de l’habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.  

 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i 
per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.  

 
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 

universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en 
pot quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o 
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no 
en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics.  

 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.  

 
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 

contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de 
millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. 
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica 
són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta 
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matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la 
seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-
hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.  

 
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un 

recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica 
són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i 
per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de 
seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats.  

 
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les 

administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha 
de proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. 
Resolucions 5 suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 
priorització de l’activitat econòmica privada.  

 
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen 

els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de 
donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les 
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.  

 
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de 

regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes.  

 
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar 

recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha 
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega 
del deute en el conjunt de la despesa.  
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Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari 
mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.  

 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència 
social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.  

 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.  

 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials. 

 
Per aquest motiu els grups municipals de Gent fent Poble, ERC i CIU proposen al ple 
de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages  
a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD :  
 

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

 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

Pàgina 136 de 138 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
 
 
 

 

Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 2 ERC, 4 CIU ) 
                                    En contra : 2 ( 2 PSC ) 
                                    Abstencions : - 

 
 
S4  Moció en relació a la proposta de resolució presentada el passat 27 d'octubre 
al Parlament de Catalunya per part dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de 
la CUP ( exp. 1484/2015 ) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 
Atès que les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament i que la 
primera funció d’un Parlament elegit a les urnes és la investidura d’un nou president o 
presidenta. 
 
Atès que considerem que l’aprovació de la proposta de resolució presentada per Junts 
pel Sí i la CUP constitueix un error polític molt greu des de la recuperació de les 
institucions democràtiques. 
 
Atès que la proposta de resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern 
de Catalunya assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la recuperació 
de les nostres institucions. 
  
Atès que la conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també, la 
continuïtat de Catalunya a la Unió Europea tal com diu del Tractat de la Unió Europea 
en el seu article 4.2. I com declara el Comitè de les Regions quan fa referència a 
aquest article, “l’avenç d’una regió cap a la independència ha de ser considerat com un 
afer intern de l’Estat afectat i recorda que en el cas que una regió obtingués la 
independència i volgués integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentar una 
candidatura oficial al Consell i seguir el procediment d’adhesió de l’article 49 del TUE 
com qualsevol Estat que volgués esdevenir un Estat membre de la UE”. 
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Atès que tots els nivells de les administracions i el conjunt de la ciutadania en un estat 
democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de la legalitat. 
  
Atès que la Presidència del  Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la 
pluralitat de la cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions de 
la presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president en 
funcions de la Generalitat, han posat en risc la imparcialitat de la institució a la qual 
representa i el més elemental principi de separació de poders. 
  
L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol manifestar el següent: 
  
1.    El resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un 
procés unilateral cap a la independència. 
  
2.    La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els 
habilita per governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que 
la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes 
no ho van fer en favor dels partits que aposten per la independència. 
  
3.    L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil 
del poble de Catalunya. 
  
4.    L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el marc 
constitucional. 
  
5.    L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un 
carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional sense 
solució. 
  
6.    No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per 
un procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques 
catalanes i espanyoles. 
 
7.- L’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que 
ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l’Administració 
general de l’Estat i les de les Comunitats Autònomes i, especialment en el nostre cas, 
les de la Generalitat de Catalunya. 
  
8.    Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en 
l’estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència. 
  
9.    Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, a la presidenta del  Parlament 
de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb representació al Parlament, als 
presidents de les Diputacions catalanes i a les entitats municipalistes. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD:  
 

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
_X_ REBUTJAT. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 

 
Resultat de la votació:  
 
A favor : 2 ( 2 PSC ) 
En contra :  9 ( 4 CIU, 2 ERC, 3 GFP – Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Sr. 

Xavier Racero Esquius i Sra. Ingrid Bonells Casau )  
Abstencions : 2 ( 2 GFP – Sr. Joan Carles Batanés Subirana i Sra. Mònica Cruz 

Franch ) 
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:47 hores del dia 12 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
 
 


