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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 
Ple municipal celebrat el dia 14 d’abril de 2016, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el seguent :  
 
 
ACTA NÚM. 5/2016 ( 1213.03.005 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
14 D’ABRIL DE 2016 
 
 
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 20:05 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. Vicenç Llorens 
Concustell- s’incorpora  a la sessió 
durant el punt 2 de l’ordre del dia. 
 
La regidora Sra. Cristina Murcia 
Caraballo s’absenta durant el debat i 
votació del punt 8 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 : 10 
de març ( ordinària )  

214/2016 
 

4 00:00:05 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

   

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

 4 00:00:26 

3. Donar compte dels acords de 
la Junta de Govern les 
següents sessions: 15 de 
febrer ( ordinària ), 22 de 
febrer ( extraordinària ), 7 de 
març ( ordinària ), 14 de març 
( extraordinària i urgent ), 21 
de març ( ordinària ) i 29 de 
març ( extraordinària i urgent ) 

158/2016 
225/2016 
257/2016 
348/2016 
349/2016 
351/2016 

 

18 00:26:41 

4. Informe de les Resolucions 
contràries al reparaments 
efectuats  l’any 2014. 

1579/2015 18 01:08:26 

5. Informació de les regidories  - 21 01:15:25 

MOCIONS I PROPOSTES    

6. Moció dels grups municipals 
PSC-PM i Gent fent Poble per 
a la retirada de l’ordre de 
copagament confiscatori per a 
les persones amb discapacitat 

493/2016 21 01:39:15 

7. Moció dels grups municipals 
PSC-PM i Gent fent Poble 
sobre el seguiment i la 
verificació municipal de les 
mesures acordades al ple 
sobre la situació d'emergència 
social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i 
la necessitat d'una resposta 
institucional del Parlament de 
Catalunya 

492/2016 24 01:57:57 
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

8. Aprovació del tercer i últim 
pagament corresponent a la 
devolució de la part 
proporcional de la paga 
extraordinària de Nadal 2012. 

394/2016 26 02:18:20 

9. Modificació de la plantilla 
1/2016 creació plaça tècnic 
auxiliar de gestió. 

446/2016 34 00:20:20 

10. Modificació de l’Ordenança 
Fiscal Núm. 17 Taxa per 
expedició de documents 
administratius 

417/2016 36 02:21:58 

11. Modificació de la composició 
de diversos òrgans i 
comissions 

147/2016 38 02:30:40 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

12. Modificació de la Ordenança 
municipal de circulació 

272/2016 40 02:32:05 

13. Adhesió a conveni de 
cooperació intermunicipal per 
la prestació conjunta del 
servei de taxi 

1526/2015 76 02:46:01 

14. Modificació de la composició 
de diversos òrgans i 
comissions  

147/2016 90 03:22:24 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA     

15. Proposta d’establiment del 
servei públic municipal de 
Museu de Sant Fruitós de 
Bages 

223/2016 92 03:23:03 

16. Modificació del Reglament 
bàsic d'ús d'instal.lacions 
esportives municipals de Sant 
Fruitós de Bages 

369/2016 102 03:40:12 

PRECS I PREGUNTES  No  consten 156 - 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 10 de març ( 
ordinària )  ( exp. 214/2016 ) 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.   
 
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 

plenària.   
 
 

NÚM.  DATA EXPEDIENT ASSUMPTE  

2016-0231 153/2016 26/02/2016 Informe en relació al Catàleg de 
Paisatge de les Comarques Centrals 

2016-0232 124/2016 29/02/2016 Desestimar al·legació formulada i 
aprovació com a resolució obra 
urbanització anticipada UA5 

2016-0233 153/2016 29/02/2016 Decret complementari Catàleg Paisatge 

2016-0234 218/2016 29/02/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 3 de març de 2016 

2016-0235 216/2016 29/02/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Presidència 
i Serveis Centrals pel dia 3 de març de 
2016 

2016-0236 214/2016 29/02/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de 
la Comissió informativa de Promoció 
del Territori pel dia 3 de març de 2016 

2016-0237 282/2016 01/03/2016 Nomenament interí d’insertora laboral 
per substitució titular durant baixa per 
maternitat i possibles permisos 
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2016-0238 1318/2015 01/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom (RE 5350 a 5363) 

2016-0239 1318/2015 01/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom (RE 5339 a 5349) 

2016-0240 14/2016 01/03/2016 Atorgament de llicència d’instal·lació de 
placa de gual al carrer Àngel Guimerà 
40 

2016-0241 247/2016 01/03/2016 Trasllat d'un vehicle a un centre 
autoritzat com a residu sòlid 

2016-0242 309/2016 01/03/2016 Convocatòria de la sessió urgent de la 
Junta de Portaveus pel dia 3 de març 
de 2016 

2016-0243 271/2016 01/03/2016 Regularització nòmina febrer 2016 

2016-0244 497/2015 01/03/2016 Justificació subvenció 2015 - Niu 
Petjades 

2016-0245 497/2015 01/03/2016 Justificació subvenció 2015 - AVV 
Torre Sanmartí. 

2016-0246 1297/2015 01/03/2016 Liquidació 2n trimestre curs anglès 
2015/2016 

2016-0247 664/2015 01/03/2016 Correcció d’errada material en la 
relació de beneficiaris de la bonificació 
de l’Impost sobre béns immobles per 
família monoparental 

2016-0248 1661/2015 01/03/2016 Llista per al cobrament del servei de 
Teleassistència mes de març 2016 

2016-0249 317/2016 02/03/2016 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
317/2016 de relació de factures número 
O/2016/22 

2016-0250 497/2015 02/03/2016 Justificació subvenció 2015 a AV 
Brucardes 

2016-0251 497/2015 02/03/2016 Justificació subvenció 2015 a Parròquia 

2016-0252 562/2015 02/03/2016 Justificació conveni Xarxa 2015 

2016-0253 1209/2015 03/03/2016 Baixes definitives del padró municipal 
d'habitants per inscripció indeguda 

2016-0254 168/2016 03/03/2016 Atorgament de llicència d'obres per 
arrebossar parets i enrajolar (c. Padró, 
27) 

2016-0255 28/2016 03/03/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
implantació de mòdul bar (aeròdrom) 
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2016-0256 262/2016 03/03/2016 Incoar denúncies de trànsit 

2016-02571 1396/2015 03/03/2016 Declaració de desistiment de 
l’expedient (NUL) 

2016-0258 868/2015 03/03/2016 Incoació del procediment d’ordre 
d’execució de manera subsidiària 

2016-0259 295/2016 03/03/2016 Adhesió a la campanya “L’Hora del 
Planeta” 

2016-0260 290/2016 03/03/2016 Distinció per la constància al vigilant de 
la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages amb número de TIP 1004 

2016-0261 1621/2015 03/03/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
divisió d’un local en tres i formació de 
gual (av. Bertrand i Serra, 11-13) 

2016-0262 257/2016 03/03/2016 Convocatòria de la Junta de Govern 
Local de 7-3-16 

2016-0263 306/2016 03/03/2016 Nomenament interí d’economista-
assessora 

2016-0264 884/2015 03/03/2016 Modificació del cartipàs municipal en 
competències corresponents a l'alcalde 
(7ª modificació) 

2016-0265 294/2016 03/03/2016 Incoar expedient sancionador en 
matèria de Seguretat Ciutadana 

2016-0266 14/2016 03/03/2016 Atorgament de llicència de gual a 
immoble ubicat al c. Arquitecte Gaudí 
42 

2016-0267 122/2016 03/03/2016 Llista per al cobrament del servei 
d'atenció domiciliària (mes de febrer) 

2016-0268 1254/2014 03/03/2016 Prendre coneixement del cessament 
d’activitat d’assessoria financera 

2016-0269 301/2016 03/03/2016 Inici de l'expedient per a la modificació 
de llicència de taxi (llicència número 1) 

2016-0270 779/2015 04/03/2016 Ordre d’execució d’obres de 
conservació i de rehabilitació (Cal 
Manco) 

2016-0271 1157/2015 04/03/2016 Convocatòria de la comissió d’estudi 
encarregada d’elaborar el projecte 
d’ordenança municipal reguladora de 
gestió dels residus municipals 

 

                                                        
1
 El decret núm. 2016-0257, de 3 de març de 2016, s’anul·la per defecte de forma. El 

substitueix el núm. 2016-0278 
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2016-0272 36/2014 04/03/2016 Incorporació de noves tramitacions 
assistides: TA11, TA12 i TA13 
(atorgament, renúncia i canvi de 
titularitat de llicència de guals) 

2016-0273 1156/2014 06/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració al Frankfurt 
IMAG durant la temporada baixa 2015/ 
2016 ( novembre – abril ) 

2016-0274 862/2014 06/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració al Kebab 
Sant Fruitós durant la temporada baixa 
2015/ 2016 ( novembre – abril ) 

2016-0275 395/2014 06/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració al bar l’últim 
de la Fila durant la temporada baixa 
2015/2016 ( mesos de març i abril) i 
temporada alta 2016 ( maig – octubre ) 

2016-0276 302/2016 07/03/2016 Nomenament interí de treballadora 
familiar (15h/set) 

2016-0277 315/2016 07/03/2016 Assignació de funcions i complement 
per major responsabilitat per conducció 
de camió grua 

2016-0278 1396/2015 07/03/2016 Declaració de desistiment de 
l’expedient 

2016-0279 60/2016 07/03/2016 Justificació de conveni amb Comissió 
Pro Cavalcada Reis (bar FMHivern 
2016) 

2016-0280 1188/2015 07/03/2016 Llista de quotes de la llar d’infants 
(març 2016) 

2016-0281 1362/2015 07/03/2016 Aprovació de la liquidació, en concepte 
de finançament, de les actuacions de 
modificació dels instruments de 
planejament i de gestió, derivat del 
contracte de serveis per a la redacció 
de documents per a la modificació 
puntual del planejament 

2016-0282 214/2016 07/03/2016 Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal pel dia 10 de març de 
2016 

2016-0283 36/2016 07/03/2016 Llista definitiva admesos i exclosos, 
composició tribunal i dates proves 
procés selectiu substitució lletrada 
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2016-0284 945/2015 07/03/2016 Acceptació donació de la constitució de 
servituds de pas de canalització de 
sanejament afectes a les xarxes 
d’aquest servei del polígon industrial la 
Serreta 

2016-0285 1179/2015 07/03/2016 Dotar d'una plaça d'aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda 
genèrica 

2016-0286 343/2016 08/03/2016 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
343/2016 de relació de factures número 
O/2016/23 i O/2016/24 

2016-0287 320/2016 09/03/2016 Aprovació de la despesa i celebració de 
la Calçotada Jove 2016 

2016-0288 200/2016 09/03/2016 Convocatòria Comissió de redacció del 
Reglament de Participació Ciutadana 

2016-0289 1608/2015 09/03/2016 Finalització programa temporal 
treballadora familiar 15 hores 
setmanals 

2016-0290 347/2016 09/03/2016 Modificació jornada laboral de l’auxiliar 
de biblioteca  

2016-0291 285/2016 11/03/2016 Adhesió a la XARXA XALOC 

2016-0292 266/2016 11/03/2016 Felicitació pel servei extraordinari 

2016-0293 779/2015 11/03/2016 Ordre d’execució d’obres de 
conservació i de rehabilitació 

2016-0294 344/2016 11/03/2016 Contractació mitjançant un contracte de 
relleu d’una netejadora per jubilació 
parcial de la titular 

2016-0295 130/2016 11/03/2016 Autoritzar el trasllat un vehicle com a 
residu sòlid a un centre autoritzat 

2016-0296 1318/2015 11/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom 

2016-0297 1318/2015 11/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom 

2016-0298 1318/2015 11/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom 

2016-0299 1630/2015 11/03/2016 Regularització nòmina desembre 2015 
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2016-0300 1103/2015 11/03/2016 Indemnitzacions per assistències als 
membres de la Corporació; assignació 
mensual als grups municipals 
FEBRER/2016 

2016-0301 348/2016 11/03/2016 Convocatòria de la sessió 
extraordinària i urgent de la Junta de 
Govern Local pel dia 14 de març de 
2016 

2016-0302 362/2016 11/03/2016 Aprovació Pla pressupostari 2016-2019 

2016-0303 623/2015 14/03/2016 Aprovació de la certificació d’obra núm. 
1 i la seva factura, corresponents al 
contracte menor d’obres per a 
l’adequació a noves activitats de la 
Sala Cooperativa “La Agrícola" 

2016-0304 191/2015 14/03/2016 Aprovació de la factura de febrer del 
contracte per la DO de les obres 
d’ampliació de la residencia (95% 
obres) 

2016-0305 308/2015 14/03/2016 Aprovació de la factura relativa als 
honoraris corresponents a la 
coordinació de seguretat i salut de les 
obres del projecte Rotonda (Certificació 
d’obra núm. 5 de 6) 

2016-0306 306/2015 14/03/2016 Aprovació de la factura relativa als 
honoraris corresponents a la direcció 
facultativa de les obres del projecte 
“Millora local. Millora de nus. Rotonda a 
la C-16c. PK 2+900. (Certificació d’obra 
núm. 5) 

2016-0307 104/2016 14/03/2016 Liquidació padró curs informàtica Actic 
mitjà 2015/16 

2016-03082 373/2014 14/03/2016 Convocatòria Comissió Paritària 
Aeròdrom 31.03.2016 

2016-0309 381/2016 14/03/2016 Termini d'audiència a l'Ajuntament de 
Santpedor per petició de retorn d’una 
agent  

2016-0310 355/2016 14/03/2016 Atorgament bestreta a una treballadora 

2016-0311 335/2016 14/03/2016 Contractació per substitució de 
treballadora famliar durant el període 
de vacances de Setmana Santa 

                                                        
2
 El decret núm. 2016-0308, de 14 de març de 2016, conté un error en la identificació de 

l’expedient: on diu “ procediment núm. 373/2015 “ hauria de dir “procediment núm. 373/2014” 
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2016-0312 76/2014 14/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració al Bar / 
Restaurant CAL PITU durant la 
temporada baixa 2015/ 2016 
(novembre – abril ) 

2016-0313 380/2016 14/03/2016 Convocatòria de la sessió 
extraordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i Serveis 
Centrals per al dia 17 de març de 2016 

2016-0314 375/2016 14/03/2016 Convocatòria de la sessió 
extraordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del Territori 
per al dia 17 de març de 2016 

2016-0315 652/2014 14/03/2016 Sotmetre a informació pública 
l’expedient de llicència d'obres i de 
canvi d’ús per destinar a restauració 
part de planta baixa a la casa l’Agulla, 
fitxa 19 del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable (Camí de l’Agulla, s/n) 

2016-0316 632/2014 14/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració (La Taverna 
del mig) durant la temporada baixa 
2015/2016 (novembre – abril) 

2016-03173 155/2014 14/03/2016 Instal·lació de terrassa per establiment 
restauració Forn de pa Delicious durant 
la temporada baixa 2015/2016 
(novembre – abril) 

2016-0318 336/2016 14/03/2016 Instal·lació de terrassa per establiment 
KLAM restauració S.L durant el mes de 
març i abril i la temporada alta 2016 
(maig – octubre) 

2016-0319 330/2014 14/03/2016 Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració Braseria Sant Fruitós 
durant la temporada baixa 2015/ 2016 
(novembre – abril) 

2016-0320 267/2016 14/03/2016 Felicitació per servei extraordinari 

2016-0321 297/2016 14/03/2016 Aprovació assistència a cursos 

                                                        
3 Aquest decret conté un error material al títol: on diu “exp. núm. 0155/2016“ hauria de dir  “exp. 
núm. 0155/2014“ 
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2016-0322 246/2016 14/03/2016 Reconeixement d’antiguitat d’un 
treballador 

2016-0323 5/2016 14/03/2016 Correcció d'errades materials del decret 
2016-0154 (Obres per condicionament 
de nau industrial destinada a taller 
mecànic especialitzat en equips 
hidràulics) 

2016-0324 245/2015 15/03/2016 Aprovació factura del contracte dels 
serveis per a la redacció dels 
documents per a la tramitació de la 
modificació del PGOU de Sant Fruitós 
de Bages, per a la seva adaptació a la 
Llei 16/2009 de 22 de juliol, de Centres 
de Culte (20%) 

2016-0325 71/2016 16/03/2016 Denegació de cessió de dades del 
padró municipal d'habitants 

2016-0326 345/2016 16/03/2016 Ús instal·lacions esportives per la 
escola Paidos 

2016-03274 1318/2015 17/03/2016 Queixes veïnals per sorolls generats 
per l’activitat desenvolupada a 
l’aeròdrom 

2016-0328 310/2016 17/03/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
instal·lació i substitució de pals de 
fusta, com a part del desplegament de 
la fibra òptica al municipi 

2016-03295 245/2016 17/03/2016 Correcció d’errada material al decret 
núm. 2016-0154, d’atorgament de 
llicència d'obres per a condicionament 
de nau industrial destinada a taller 
mecànic (NUL) 

2016-0330 92/2016 17/03/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
ampliació i reforma parcial d’habitatge 
unifamiliar aïllat (c. Folch i Torres, 16-
18) 

2016-0331 349/2016 17/03/2016 Convocatòria de la Junta de Govern 
Local del 21 de març de 2016 (sessió 
ordinària) 

                                                        
4
 Aquest decret queda anul·lat perquè no ha estat signat per l’alcalde. El decret formalment 

correcte que el substitueix és el núm. (pendent) 

5 Aquest decret és nul per raó de duplicitat amb el núm. 2016-0323. El decret que el deixa 
sense efecte és el núm. 2016-0383, d’1 d’abril de 2016 
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2016-0332 305/2016 17/03/2016 Autorització per a ocupació de via 
pública per a activitat temporal (Ctra. 
de Vic xamfrà amb c. Albéniz) 

2016-0333 884/2015 17/03/2016 Modificació 8a de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs 
municipal en matèries competència de 
l'alcalde 

2016-0334 341/2016 17/03/2016 Audiència Ajuntament de Piera 
sol·licitud reingrés d’agent de la policia 
local 

2016-0335 561/2015 17/03/2016 Justificació conveni Coral 2015 

2016-0336 838/2015 17/03/2016 Aprovació de la certificació i dació de 
compte de l’acta de recepció emesa 
per Aigües de Manresa, SA pels 
treballs de construcció d’un pou de 
registre al C. Montjuïc 26 

2016-0337 400/2016 17/03/2016 Designació de responsable 
d'interoperabilitat (Via Oberta) 

2016-03386 338/2016 17/03/2016 Incoació d’expedients sancionadors en 
matèria de trànsit 

2016-0339 281/2016 18/03/2016 Gratificació per serveis extraordinaris i 
hores extres (mes de febrer 16 – nòm. 
març 2016) 

2016-0340 400/2016 18/03/2016 Sol·licitud d'accés a serveis VIA 
OBERTA (consulta d'inexistència 
d'antecedents penals o per delictes 
sexuals) 

2016-03417 403/2016 21/03/2016 Aprovació de despeses de dietes de 
tribunals 

2016-0342 344/2016 21/03/2016 Convocatòria de la sessió 
extraordinària del Ple municipal pel dia 
29 de març de 2016 

 

                                                        
6 El decret núm.  2016-0338, de 17 de març de 2016, ha estat anomenat erròniament com a 
“proposta de decret”. Els signataris que hi consten al peu de l’escrit tampoc no són els 
legitimats per la signatura digital. Hauria de dir: “PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA: Joan Carles 
Batanés Subirana, alcalde, disposa; Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe” 

7
 A la part dispositiva d’aquest decret  apareix erròniament “proposta de decret” en lloc de dir 

“decreto” 
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2016-0343 1534/2015 22/03/2016 Aprovació de l’acta de recepció de les 
obres contingudes en la documentació 
tècnica “Projecte d’urbanització 
anticipada de la Plaça de la Vila, 
enderrocs i condicionament de 
pavimentació – Fase 2” 

2016-0344 140/2015 22/03/2016 Tancament obres d'urbanització 
anticipada de la UA5 (modificació i 
obres complementàries) 

2016-0345 80/2014 22/03/2016 Instal·lació de terrassa per a 
establiment de restauració (BAR LA 
NATURA) durant la temporada baixa 
2015/ 2016 (novembre – abril) 

2016-03468 93/2015 22/03/2016 Instal·lació de terrassa per establiment 
de restauració BAR LA NATURA durant 
la temporada baixa 2015/ 2016 
(novembre – abril). 

2016-0347 402/2016 22/03/2016 Reconeixement de grau consolidat del 
complement de destí d’un agent de la 
policia local 

2016-0348 260/2016 22/03/2016 Devolució ingressos indeguts Viatge 
Alcalà 2016 

2016-0349 411/2016 22/03/2016 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a les relacions de 
factures número O/2016/29 i O/2016/30 

2016-0350 945/2015 22/03/2016 Aprovació de la certificació d’obra núm. 
1 i la seva factura, corresponents a les 
obres per emergència en matèria de 
sanejament contingudes en el Projecte 
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no 
urbanitzat de La Serreta 

2016-0351 945/2015 22/03/2016 Aprovació de la certificació d’obra núm. 
2 i la seva factura, corresponents a les 
obres per emergència en matèria de 
sanejament contingudes en el Projecte 
d’urbanització de la UA 16a La Serreta 

 

                                                        
8
 Aquest decret presenta un títol incorrecte en el programari Gestiona. La descripció correcta 

seria “Instal·lació de terrassa per establiment de restauració (Fonda Sant Benet) durant la 
temporada baixa 2015/ 2016 (novembre – abril) 
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2016-0352 1890/2014 22/03/2016 Aprovació de la factura i de la 
certificació d’obra núm. 4, 
corresponents a les obres contingudes 
en el projecte “Millora local. Millora de 
nus. Rotonda a la C-16c. PK 2+900. 
Tram: Sant Fruitós de Bages. Clau MB 
13033” 

2016-0353 18/2013 22/03/2016 Aprovació import rescabalament cost 
final efectiu que presenta l’aplicació del 
pla d’integració del personal subrogat 
de la concessió de la gestió del servei 
públic (període novembre a desembre 
del 2015) 

2016-0354 178/2016 22/03/2016 Rectificació d’un error material 
corresponent al decret 2016-0143 

2016-0355 395/2016 23/03/2016 Aprovació de la despesa corresponent 
al mes de març de 2016 

2016-0356 39/2016 23/03/2016 Informe sobre sol·licituds d’exempció 
de la taxa d’escombraries domèstiques 
per a beneficiaris que perceben 
ingressos inferiors al SMI. Segona 
relació 

2016-0357 292/2016 23/03/2016 Quota reduïda llar infants a un usuari 

2016-0358 340/2016 23/03/2016 Modificació data d'efectes acumulació 
de funcions en Tresoreria i extinció de 
comissió serveis de la tresorera 

2016-0359 1256/2014 23/03/2016 Incoació de baixes del padró municipal 
d’habitants d’estrangers comunitaris 
(NO ENSARP) per caducitat de la 
inscripció padronal 

2016-0360 138/2016 23/03/2016 Sol·licitud de subvencions en el marc 
de la convocatòria Xarxa Governs 
Locals 2016-2019 

2016-0361 351/2016 24/03/2016 Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió extraordinària i urgent de la 
Junta de Govern Local pel dia 29 de 
març de 2016 

2016-0362 231/2016 24/03/2016 Extinció relació serveis amb tècnic 
comunicació i participació ciutadana 
per no superació període de pràctiques 
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2016-0363 1890/2014 24/03/2016 Aprovació obres complementàries de la 
rotonda a la C16-c 

2016-0364 759/2015 24/03/2016 Recurs de reposició contra el decret 
núm. 2015/1171, de data 3 de 
desembre 

2016-0365 1318/2014 24/03/2016 Aprovació de document anomenat 
“Ocupació de terreny per a centre de 
transformació (CT nº 70096) constitució 
de servitud d’energia elèctrica a favor 
d’Endesa Distribució Elèctrica, S.L. 
UNIPERSONAL. (SCE-496348) (Exp. 
2015843)” 

2016-0366 377/2016 24/03/2016 Petició del grup municipal CIU de 
suspensió del Ple extraordinari de 29 
de març de 2016 

2016-0367 89/2016 24/03/2016 Aprovació de liquidacions tributàries 
per ocupacions de via pública 

2016-0368 722/2015 24/03/2016 Anul·lació de liquidació tributària a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. 

2016-0369 417/2015 24/03/2016 Rectificació del subjecte passiu de les 
liquidacions de les contribucions 
especials pel finançament de les obres 
compreses en el projecte d’urbanització 
de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de 
la Serreta 

2016-0370 1248/2015 25/03/2016 Aprovació de factura del contracte 
menor de serveis relatiu a la redacció 
de documents per a la modificació 
puntual de planejament per 
desenvolupar dos àmbits 

2016-0371 229/2015 25/03/2016 Aprovació de factures (Certificació 
d’obra núm. 3, última, àmbits 1-2-3) de 
contracte de serveis per treballs 
facultatius (direcció d’obra i coordinació 
de seguretat i salut en fase executiva 
d’obres (Projecte obres anticipades 
urbanització del c. Barcelona, entre c. 
Balmes i l’av.Dr. Fleming) 
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2016-0372 1685/2014 25/03/2016 Aprovació de la factura de les obres per 
a l’execució del projecte executiu del 
carril de gir a l’esquerra a la rotonda de 
la ctra. N141C i la B-451, i reordenació 
dels sentits dels carrers Josep 
Boixaderas i Jaume Galobart a 
Torroella de Baix 

2016-0373 280/2016 30/03/2016 Atorgament de dret de sol·licitud 
d’obtenció de còpia d’informe urbanístic 
associat a la tramitació d'activitats 
(procediment núm. 1222/2015) 

2016-0374 280/2016 30/03/2016 Atorgament de dret de sol·licitud 
d’accés per a consulta de l’expedient 
corresponent a la llicència d’activitats 
titularitat de Caixa d’Estalvis de 
Manresa 

2016-0375 427/2016 30/03/2016 Retorn de drets d'examen 

2016-0376 1090/2014 31/03/2016 Funcions d’ agent de la Policia Local 
segons Informe SPA 21-03-2016,  

2016-0377 416/2016 31/03/2016 Convocatòria de la Junta de Govern 
Local de 4 d’abril de 2016 

2016-0378 420/2016 31/03/2016 Aprovació assistència a cursos per part 
de personal divers 

2016-0379 442/2016 01/04/2016 Nomenament interí de tècnica de 
comunicació i participació ciutadana 

2016-0380 289/2016 01/04/2016 Contractació d’educadora de la llar 
d'infants (suport aules) 

2016-0381 319/2016 01/04/2016 Incoació d'expedient de restauració de 
legalitat urbanística 

2016-0382 245/2016 01/04/2016 Correcció d’errades material en el 
decret 2016-0206 (Llicència d’obres per 
canviar peça de marbre sobre la porta 
exterior -pl. Alfred Figueras, 11-) 
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2016-03839 245/2016 01/04/2016 Deixar sense efecte el decret núm. 
2016-0329, sobre correcció d’errades 
material en el decret 2016-0154, per 
causa de duplicitat amb el decret 2016-
0323 

2016-0384 409/2016 01/04/2016 Adjudicació de les obres d’arranjament 
de voreres (Av. Bertrand i Serra i 
diferents punts de les Brucardes) i 
millora de pavimentació i reordenació 
de senyalització de rotonda (Camí de 
l’Agulla) 

2016-0385 1661/2015 01/04/2016 Relació de beneficiaris del servei de 
Teleassistència, mes d'abril 

2016-0386 61/2016 01/04/2016 Aprovació del reconeixement 
d’obligació i ordenació del pagament 
corresponent als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals, mes d’abril 

2016-0387 252/2015 01/04/2016 Aprovació de  factura per redacció del 
projecte de reparació del cobert de la 
Màquina de Batre, direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut 

2016-0388 801/2015 01/04/2016 Justificació econòmica del Conveni 
amb l'Associació Gent Gran de Sant 
Fruitós 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

                                                        
9
 Al decret núm. 2016-0383, d’1 d’abril de 2016, manca l’encapçalament d’identificació de 

l’expedient, que seria: DEPARTAMENT: Planejament i Territori PROCEDIMENT: -Número: 

5/2016 -Nom: Llicència d’obres per obres de condicionament de nau industrial destinada a taller 

mecànic especialitzat en equips hidràulics, en activitat existent  
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3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 

15 de febrer ( ordinària ), 22 de febrer ( extraordinària ), 7 de març ( 
ordinària ), 14 de març ( extraordinària i urgent ), 21 de març ( ordinària ) i 
29 de març ( extraordinària i urgent ) ( exp. 158/2016, 225/2016, 257/2016, 
348/2016, 349/2016 i 351/2016 ) 

 
S’inidica que cal corregir el títol del punt 7.1 de  l’acta corresponent a la sessió del 
dia 15 de febrer de 2016, en el sentit que on diu “31 de desembre de 2016” ha de 
dir “31 de desembre de 2015” 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
4. Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats  l’any 

2014.  ( exp. 1579/2015 ) 
 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ  
 

Expedient núm: 1579/2015 
Assumpte: Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats  per la 
intervenció l’any 2014.  
Informe d’intervenció núm.155/2015 

 
Adrián Sánchez Payán, Interventor de fons de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en  compliment del previst en l’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
INFORMO 
 
PRIMER.- Conforme estableix l'article 218.1 TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local 
contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
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finalitats pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions 
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que es fiscalitzi.  
 
El precitat informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent 
sessió plenària. 
 
Cal destacar que qui informa va prendre possessió provisionalment en el càrrec 
d’interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 3 de març de 2014. 
Els informes de l’any 2014 anteriors a la presa de possessió no consten en el present 
informe.  
 
SEGON.- Els informes d’intervenció amb reparament de l’exercici 2014 han estat els 
que es relacionen a continuació: 
 

 
INFORME  EXPEDIENT - ASSUMPTE 

1 30/2014 i 32/2014 191/2014 - Aprovació PCAP de contractes administratius 
especials per l’arrendament de dos terrenys per destinar-los a 
aparcament.  

2 34/2014 Aprovació justificació subvenció Associació St. Fruitós 
Comerç Actiu. Exp. 1215/2013  

3 37/2014, 39/2014 i 
42/2014 

Bestreta de nòmina (620/2014 i 647/2014)  i Nòmina abril 
(bestreta de nòmina). Exp. 658/2014   

4 47/2014 776/2014 - Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments (Comunitat de béns) 

5 35/2014 I 56/2014 904/2014 - Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments (Comunitat de béns). Exp. 349/2014 

6 58/2014 884/2014 - Aprovació convocatòria i bases pel nomenament 
interí d’una plaça de tècnic mig per proveir el lloc de treball de 
tècnic d’esports, fins a la cobertura definitiva. 

7 69/2014 1008/2014 - Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments (Comunitat de béns) 

8 80/2014 1162/2014 - Aprovació despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments (Comunitat de béns) 

9 91/2014 Devolució ingrés indegut (quota servei “Tic-Tac octubre 
2013). Exp. 827/2013 

10 109/2014 1308/2014 - Autorització instal·lació d’una unitat mòbil d’ITV 
per tal de realitzar les inspeccions tècniques de maquinària 
agrícola 

11 115/2014 1451/2014 - Aprovació dels serveis extraordinaris del 
personal i desplaçaments per raó del servei corresponent al 
mes de setembre de 2014 (hores extraordinàries d’un 
treballador que superen el màxim legal). 
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12 131/2014 1685/2014 – Aprovació exp. De contractació per l’execució 
conjunta de les obres “projecte executiu del carril de gir a 
l’esquerra a la rotonda de la ctra. N141 i la B451” i “Projecte 
d’urbanització anticipada Ua 15a Camí del Cementiri” 

13 141/2014 1407/2014 – Aprovació de bonificació de l’impost sobre béns 
immobles en famílies monoparentals 

14 154/2014 i 144/2014 1920/2014 – Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments (neteja d’instal.lacions 
municipals). Exp.1849/2014 

15 141bis/2014 1721/2014 – Aprovació abonament rebut IBI 2014 al propietari 
de terrenys cedits per pàrquing a l’Ajuntament 

 
 
D’aquests informes s’ha modificat la proposta de resolució per adequar-la al que al 
mateix en els següents casos:  
 
Informe 34/2014.- Aprovació justificació subvenció Associació St. Fruitós Comerç. Es 
va revocar la subvenció a l’entitat.  
 
Informes 37, 39 i 42/2014 (Expedients 620/2014 i 647/2014).- Aquests informes eren 
desfavorables per no incloure les bestretes de nòmina els interessos corresponents. A 
partir de les bestretes aprovades a partir del mes de maig de 2014 es regularitza la 
situació i les noves bestretes autoritzades s’apliquen interessos i la cotització de les 
mateixes com a un rendiment en espècie.  
 
Informe 131/2014 (Expedient 1685/2014)- Mitjançant informe del secretari núm. 
38/2014 es justifica la necessitat d’executar anticipadament el vial denominat Camí del 
Cementiri.  
 
En matèria de personal, existeixen diversos informes en els quals aquesta intervenció 
va informar amb objeccions perquè no es justificava l’excepcionalitat prevista a l’article 
21.2 de La llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2014 però posteriorment es va 
justificar aquesta circumstància. Això no obstant la intervenció fa constar l’advertiment 
que l’excepcionalitat prevista a la LLPE 2014 no pot convertir-se en la forma d’evitar la 
contractació de nomenaments interins o personal temporal prevista en aquesta norma.   
 
 
TERCER.- Existeixen informes corresponents a llicències urbanístiques en els quals la 
interventora s’ha adherit a l’informe del tècnic municipal, no contenint aquest informe 
tots els aspectes favorables o condicionant la proposta d’acord (llicències 
urbanístiques dels polígons de La Serreta i Santa Anna). 
 
93/2014 – Exp.  1130/2014- Llicència d’obres per l’ampliació sense ús específic (PI Sta 
Anna) 
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94/2015 – Exp. 949/2014 – Llicència d’obres reparació coberta metàl·lica existent (PI 
La Serreta)  
 
 
QUART.- De conformitat amb el que disposa l'article 218.1 del TRLRHL, el President 
de la Corporació podrà presentar davant el Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
Sant Fruitós de Bages, 25 de febrer de 2016 
Adrián Sánchez Payán 
Interventor municipal 
Signat electrònicament 
 
( veure annex al final ) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

5. Informació de les regidories   
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
MOCIONS I PROPOSTES 

  
6. Moció dels grups municipals PSC-PM i Gent fent Poble per a la retirada de 

l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat ( 
exp. 493/2016 ) 
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La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al 
desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de 
dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va 
significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o 
dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves 
necessitats. 
 
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es 
combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: 
l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el 
que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció de la capacitat econòmica 
del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi 
bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de 
capacitat econòmica. 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on 
els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús 
efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei 
també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés es pogués 
condicionar al fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin una 
contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les 
administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.  
 
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la 
persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres 
ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la 
capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la persona 
beneficiària, excloent d’aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials.  
 
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració 
de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei 
no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a 
més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues 
familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest 
servei paguin més, amb increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.  
 
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que 
depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou 
sistema de copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta 
portada a terme pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de 
copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests 
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serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per poder fer front a les 
despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-
baixes i ha fet que els diners de butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer 
un conjunt de despeses personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de 
protecció social.  
 
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es 
tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la 
ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es 
vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un 
servei que li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos 
suficients per gaudir d’aquesta autonomia.  
 
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han 
posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar 
la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts 
dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la 
seva socialització i integració social, i els condemna a una situació de pobresa crònica. 
Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis 
sinó un copagament just i equitatiu. 
 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han 
portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint 
condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les 
persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei. 
 
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de 
Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la 
Generalitat a derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha 
executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari. 
  
Per aquest motiu, el Grup Municipal Socialista de Sant Fruitós de Bages proposa: 
 

1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i 
derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una 
nova que estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, 
mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats representants 
dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones 
beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions 
econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix 
la cartera de Serveis Social. 
 

2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
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les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu 
correcte desenvolupament. 
 

3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família 
de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a 
Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat). 

 
 
 
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 ) 

 
 

7. Moció dels grups municipals PSC-PM i Gent fent Poble sobre el 
seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al ple 
sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d'una resposta institucional del Parlament de 
Catalunya ( exp. 492/2016 ) 

 
Atès que des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, 
i ho continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes.  
 
Atès que en aquests moments més d’un milió i mig de catalans i catalanes es troben 
en risc de pobresa, i d’aquests 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, 
que no poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar 
proteïna de manera regular.  
 
Atès que l'atur es situa al 17,7% de la població activa, i en set anys s'ha vist triplicat 
l'atur de llarga durada, i la taxa de risc de pobresa se situa en el 20,9%.  
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Atès que el Govern de la Generalitat ha reduït la inversió en serveis socials, passant 
del 7,8% al 6,8% del pressupost global de la Generalitat.  
 
Atès, que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i de 
manera ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, 
malgrat no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària 
generada per la crisi. 
 
Atès que per tot això, el passat 9 i 10 de març va celebrar-se al Parlament de 
Catalunya un ple monogràfic per debatre, analitzar, i aprovar mesures concretes per 
fer front a les situacions de pobresa, desigualtats, i vulnerabilitats que pateixen cada 
vegada més ciutadans i ciutadanes que viuen als municipis de Catalunya.  
 
Cal que el Govern de la Generalitat presenti urgentment un projecte de pressupostos, 
per saber quants recursos pensa dedicar a les urgències socials i a revertir les 
retallades de drets i serveis públics que ha practicat durant els darrers anys.  
 
Cal establir una agenda social municipal, basada en el debat, control,  seguiment i 
verificació permanent a nivell de l’afectació al nostre municipi de l’evolució de les 
mesures aprovades en al ple del Parlament de Catalunya de Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), per assegurar que no queda ni una 
sola necessitat social per atendre i que es fa el control de compliment de les 
resolucions aprovades. 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista i Gent fent Poble, creiem que les 
necessitats dels i les ciutadanes i, per tant, les polítiques socials que garanteixen els 
drets de ciutadania han de posar-se al centre de l'agenda política, proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els acords següents:  
 
1. Instar al Govern de la Generalitat, diàleg i negociació amb el món local i els agents 
socials per acordar les polítiques i els recursos, a mig i llarg termini, que garanteixin les 
necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que es promoguin 
accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les persones.  
 
2. Exigir al Govern de la Generalitat que adeqüi el pressupost a les necessitats reals 
del país per donar compliment real als drets bàsics, subjectius i universals dels i les 
catalanes.  
 
3. Demanar al Govern de la Generalitat que col·labori i cooperi amb les 
administracions locals, davant les entitats de crèdit i les empreses subministradores, 
per aconseguir una implementació real, eficaç, eficient i efectiva de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica.  
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4. Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya que reconegui i liquidi el 
deute contret amb les administracions locals i les entitats del tercer sector social.  
 
5. Establir un Comissionat municipal de seguiment i avaluació permanent de les 
mesures aprovades al Ple de Debat general sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11) del Parlament de Catalunya, i que treballi amb la Comissió de 
Seguiment dels Acords Aprovats en el ple esmentat.   
 
6. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups 
parlamentaris, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones que 
necessiten ajudes socials per poder viure amb dignitat. 
 
 
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 PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  

8. Aprovació del tercer i últim pagament corresponent a la devolució de la 
part proporcional de la paga extraordinària de Nadal 2012. ( exp. 394/2016 
) 

 
La regidora Sra. Cristina Murcia Caraballo s’absenta durant el debat i votació 
d’aquest punt.  
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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 compatibilitat 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 acords del Ple en sessions celebrades en data 08.04.2015 i 12.11.2015, 
es va aprovar el reconeixement i pagament de la quantitat equivalent a la part 
proporcional al personal que en tenia dret, corresponent a la recuperació de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012. 
 
Tercer.- D’acord amb el que estableix la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, a la seva disposició addicional 12.1), 
preveu la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic, tenint en compte la situació econòmic-financer de 
la Corporació. 
 
Quart.- L’Ajuntament disposa al pressupost de l’exercici 2016 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 (36.753,84 euros) i 13 920 13006 (16.441,65 euros), s’adjunta relació de 
personal al servei de l’Ajuntament, i la quantitat que els corresponen percebre, si és el 
cas, per un total de 53.195,49 euros. 
 
Cinquè.- En aplicació del que disposa la Disposició Addicional 12a U) de la Llei 48/15, 
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, 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. 

 
Sisè.- D’acord amb les informes que obrant a l’expedient. 
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Per tot això,  
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Procedir a reconèixer i ordenar el tercer i últim 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 
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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DNI IMPORT  

39.348.286-R 
                 

1.593,91    

39.375.386-F 
                 

1.253,66    

09.720.218-G 
                 

1.975,25    

33.968.795-A 
                    

816,75    

39.372.287-J 
                    

853,38    

77.737.977-R 
                    

829,36    

39.383.139-D 
                    

840,33    

45.481.400-G 
                    

816,75    

39.357.004-W 
                    

788,38    

39.349.172-J 
                    

743,17    

46.637.683-P 
                    

765,78    

39.311.943-K 
                    

851,43    

39.357.165-W 
                    

751,25    

39.371.325-V 
                    

728,64    

39.370.279-Y 
                    

728,64    

39.345.356-S 
                    

663,88    

77.743.673-Q 
                    

646,25    

39.340.944-L 
                    

563,90    

46.337.814-J 
                 

1.318,37    

40.602.678-L 
                 

1.253,66    
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40.561.365-Z 
                 

1.240,58    

39.350.138-J 
                 

1.081,03    

39.348.764-L 
                 

1.118,84    

39.339.528-Y 
                    

928,34    

39.339.142-B 
                    

728,64    

39.376.999-X 
                    

739,94    

39.341.082-L 
                 

1.394,70    

39.350.233-Q 
                    

987,20    

39.360.392-D 
                    

973,73    

39.347.970-F 
                    

973,73    

35.117.676-B 
                    

973,73    

39.348.798-F 
               

973,73    

47.105.597-X 
                    

973,73    

47.611.263-K 
                    

973,73    

39.362.811-J 
                    

774,97    

39.366.801-R 
                    

774,97    

39.359.199-N 
                    

486,99    

39.354.369-N 
                    

801,42    

39.345.841-V 
                    

141,83    

39.353.014-Z 
                      

20,62    

34753112C 
                    

220,22    
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39.321.310-G 
                    

688,43    

39.332.321-K 
                    

338,30    

39.362.693-X 
                    

295,99    

39.360.474-E 
                    

273,51    

39.363.643-V 
                    

258,93    

37.648.778-D 
                    

270,59    

39.344.828-Q 
                    

332,10    

46.571.718-F 
                    

254,36    

39.358.360-R 
                    

382,16    

39.374.686-C 
                    

158,63    

39.332.384-S 
                    

284,26    

39.349.562-N 
                    

243,37    

39.327.318-D 
                    

281,11    

39.334.870-V 
                    

253,27    

39.388.257-K 
                    

253,27    

77.625.420-Y 
                    

260,44    

77.744.248-Q 
                    

253,27    

39.333.578-J 
                    

277,27    

39.345.965-A 
                    

246,90    

39.316.002-D 
                    

127,44    

77.731,312-Y 
                    

230,16    
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39.323.765-K 
                    

245,44    

33.929.418-W 
                    

245,44    

39.363.448-Y 
                    

241,68    

39.352.900-S 
                    

376,04    

 39.348.379-W  
                    

324,50    

39.372.929-B 
                    

289,54    

79.276.436-J 
                    

289,54    

77.743.859-H 
                    

290,16    

39.385.984-W 
                    

289,54    

46.943.811-Y 
                    

289,54    

46.722.161-F 
                    

289,54    

39.385.104-L 
                    

289,54    

39.363.781-V 
                    

289,54    

39.354.811-V 
                    

298,73    

 
39.366.457-W 

                    
284,94    

39.310.211-Z 
                    

231,13    

39.362.940-G 
                    

178,82    

39356595-F 
                    

258,51    

39.366.622-Y 
                    

337,16    

39.311.065-V 
                    

386,28    

77.317.637-D 
                    

376,58    
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30.395.606-W 
                    

332,85    

39.355.487-A 
                    

328,73    

39.308.578-Z 
                    

324,62    

39.317.067-Q 
                    

328,59    

39.297.776-E 
                      

81,58    

44.125.272-W 
                    

286,49    

25.562.644-F 
                    

313,94    

39.297.109-E 
                    

304,76    

39.326.131-H 
                    

312,40    

39.299.988-A 
                    

414,33    

39.342.756-Z 
                    

289,61    

39324169-B 
                      

97,77    

38.798.493-T 
                    

239,75    

77.728.214-J 
                    

245,14    

39.317.201-N 
                    

231,76    

39.351.720-P 
                    

266,21    

39.356.789-V 
                    

363,31    

39.371.487-H 
                    

302,29    
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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 ) 
 
 

9. Modificació de la plantilla 1/2016 creació plaça tècnic auxiliar de gestió. ( 
exp. 446/2016 ) 

 
La regidora Sra. Cristina Murcia Caraballo es reincorpora a la sessió.  
 
Primer.- En data 11 de febrer de 2016 es va aprovar el pressupost, la plantilla per l’any 
2016, la RLT i la declaració dels serveis públics essencials i prioritaris de caràcter 
propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2016. 
 
Segon.- Atès el que estableix el Reial Decret Llei 20/11, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, estableix en el seu article 3.2, així com també la Llei 45/2015, de 26 
d’octubre, de pressupostos generals de l’estat per l’any 2016, estableix a l’article 21.2), 
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació el personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, salvant casos 
excepcionals per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Tercer.- Atès que a la plantilla de la Corporació només hi consta una plaça de Tècnic/a 
Informador/a PIJ, personal laboral, ocupada definitivament, a la que s’adscriu un lloc 
de treball d’Informador/a PIJ. 
 
Quart.- Atès l’Àrea de Joventut, des de l’any 2010 han estat realitzant diferents 
projectes relacionats amb l’àmbit de la promoció i dinamització d’aquest col·lectiu, 
projectes que han obligat a tenir personal amb vinculació laboral i funcionarial de 
caràcter temporal. 
 
Cinquè.- Vist que aquest lloc de treball que, inicialment era de caràcter temporal, ha 
esdevingut de caràcter estructural, es voluntat de la Corporació regularitzar aquesta 
irregularitat, donat la necessitat de continuar les tasques que actualment es realitzen 
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des de l’àrea, per tal de no desvirtuar el servei, el qual es realitza amb un nombre 
reduït d’efectius, per la qual cosa es considera prioritari per a garantir l’adequat 
funcionament del servei, la creació d’una plaça de tècnic auxiliar de gestió. 
 
Sisè.- 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 
modificació de la plantilla 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Modificar la plantilla del personal funcionari com a conseqüència dels motius 
indicats a la part expositiva, d’acord amb el següent detall: 
 

 Grup/subgrup 

Nombre 
total 

places Vacants 

Escala d’Administració General  

Tècnic/a auxiliar de gestió C1 1 1 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de 15 dies des 
de l’anunciï al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Tercer.- Disposar que l’aprovació provisional esdevindrà definitiva si durant la 
informació pública no es formulés al·legacions. 
 
Quart.- 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 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. 
 
Cinquè.- Notificar-ho a la Junta de Personal de la Corporació. 
 
Sisè.- Declarar que l’acord es un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no 
pot ser impugnat separadament i tanmateix que els legitimats activament poden 
interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 
 
Setè.- 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 de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 36 de 158 

 
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 
 
 
 

 

- 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 ( 13 ) 
 

 
10. Modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 17 Taxa per expedició de 

documents administratius ( exp. 417/2016 ) 
 
Atesa la providència d’alcaldia de data 17 de març de 2016, mitjançant les qual es 
demana que es retorni l’import de la taxa generada per el lliurament d’una còpia en 
suport CD a la portaveu del Grup Municipal de CIU, en exercici de la seva tasca com a 
grup municipal per conèixer un expedient que es tractava al Ple,  
 
Vist  els antecedents de l’ expedient i de conformitat amb  el que estableixen  els 
articles 15 a 19  del TRLHL, que estableixen el procediment per a la aprovació, 
derogació i modificació de les ordenances  fiscals reguladores dels tributs municipals 
 
Atès que l’aprovació de la modificació d’aquesta ordenança es competència del ple de 
la corporació de conformitat amb l’establert  a l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
(LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC) per acord de la 
majoria simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació,  
 
ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 17 Taxa 
per expedició de documents administratius i que figuren com a document annex del 
present acord. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública quest acord i text de la ordenança modificada 
pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província,  al tauler d’anuncis i web municipal, per tal que s’hi puguin presentar les 
reclamacions i al·legacions per part dels interessats. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Si no s’hi formula cap  reclamació / al·legació durant aquest termini, l’acord d’aprovació 
provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu i es procedirà a la 
publicació amb el text complet de les modificacions en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

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

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà 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 

ajustat a dret.  
 
 
ANNEX.-MODIFICACIONS 

 
 
Ordenança Fiscal Núm. 17 Taxa per expedició  de documents administratius 
 
Es modifica en el següent sentit: 
 
Article 5.-  Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació  del deute, excepte la 
prevista a l’article 6 en relació a persones que acreditin la condició d’aturades inscrites 
al Servei d’Ocupació de Catalunya.  
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Els regidors i regidores de l’Ajuntament en l’exercici de les funcions pròpies del càrrec 
de regidor\a no estaran subjectes a la present taxa per aquells expedients que hagin 
de ser accessibles per a l’aprovació d’un òrgan col.legiat on el regidor/a participi.  
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 

11. Modificació de la composició de diversos òrgans i comissions ( exp. 
147/2016 ) 

 
Primer. Atesa la recent incorporació de la Sra. Marina Rojo Solé, com a nova tècnic de 
comunicació, amb efectes del dia 5 d’abril de 2016, en substitució del Sr. Antoni March 
Caballé, que ha cessat, per la qual cosa cal renovar els diferents òrgans i comissions 
de les quals en formava part.  
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER. Modificar la composició dels següents òrgans, en el sentit d’incorporar-hi al a 
la Sra. Marina Rojo Solé com a nova tècnic de comunicació, segons la seguent relació: 
 
 

 
Comissió d’estudi per a 
l’elaboració del Reglament 
de Participació Ciutadana 

 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, que actuarà 
com a President,  o regidor/a en qui delegui 
Sra. Cristina Murcia Caraballo, en representació del grup 
municipal PSC-CP, o regidor/a en qui delegui 
Sra. Ingrid Bonells Casau, en representació del grup 
municipal Gent fent Poble, o regidor/a en qui delegui 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, en representació del grup 
municipal ERC - AM, o regidor/a en qui delegui 
Sra. Mercè Casals Martínez, en representació del grup 
municipal CIU, o regidor/a en qui delegui 
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Tècnics :  
 
Secretari municipal. 
Marina Rojo Solé, tècnic de comunicació i participació 
ciutadana. 
 
Secretari : 
Sr. Jesús Domene Martínez, com a gestor administratiu de 
l’equip instructor de participació (actuarà amb veu sense 
vot). 
 

 
 
SEGON. Notificar el present decret a la interessada i al secretari de la comissió.  
 
TERCER. Declarar que :  
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

12. Modificació de la Ordenança municipal de circulació ( exp. 272/2016 ) 
 
Primer.- Ateses  les providències de l’alcaldia de dada 5 de gener de 2016, mitjançant 
les quals s’ interessa la possibilitat de senyalitzar a la via pública la ubicació 
d’empreses, establiments i/o comerços del municipi a través de rètols indicatius i 
establir la corresponen taxa; així com determinar la taxa que es pugui meritar en 
relació als titulars de reserva d’aparcament d’ús privatiu a persones amb mobilitat 
reduïda, es fa necessària l’actualització del marc normatiu municipal. 
 
Segon.- Atès que en data 31 de gener de 2016, ha entrat en vigor el Reial Decret 
Legislatiu  6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, quedant derogats el Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viaria i la llei 6/2104, de 7 
d’abril, pel qual es modificava el text articulat de la llei sobre transit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 
de març. 

 

Tercer.-Atès que es considera convenient  modificar la Ordenança de circulació en el 
sentit d’establir l’ús privatiu o aprofitament especial de la via pública mitjançant la  
sol·licitud de llicència  per a la instal·lació rètols indicatius de emplaçaments d’activitats 
empresarials, comercials i de serveis, i de incloure específicament com  zones de 
reserva les d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i  les condicions  de 
la llicència. 
 
Tanmateix es procedeix, a petició del Cap de la Policia local, a revisar la actual 
ordenança, en especial el Títol quart relatiu al règim sancionador per adaptar-lo a la 
nova normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi 
ambient i seguretat  
 
Quart.- Vist que l’ajuntament va aprovar per acord del Ple de 14 de desembre de 1998  
la Ordenança municipal de circulació (BOP. Núm. 65 de 17/3/1999), posteriorment 
modificada per acords plenaris de dates 29 d’octubre de 2008 ( BOP  núm. 309 de 
25/12/2008); 10 de juny de 2009(BOP núm. 201 de 22/8/2009) i 18 de setembre de 
2013 (BOP de 16/12/2013).  
 
Cinquè.- Ates que el procediment d’ aprovació i modificació de les ordenances locals 
establert als articles 60 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, n’exigeix la proposta de modificació per 
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part de la comissió d’estudi, la aprovació inicial, la informació pública i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
sisè.- Atès que per l’aprovació de la modificació d’ aquesta ordenança és necessari 
l’acord de la majoria simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
(LBRL). 
 
Setè.- Atès que l’ article 49.c) de la LBRL, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap  reclamació ni 
al·legació durant el termini de submissió a informació pública. 
 
Vuitè.- D’acord amb les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril (LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril (TRLMC) i atenent a la concreció d’ aspectes a modificar en el text de l’ 
ordenança, es considera pertinent que per part de la Comissió informativa de promoció 
del territori, actuï com a Comissió d’estudi als efectes de valoració i assumpció de la 
proposta de modificació  que s’efectua. 
 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació 
 
ACORDA :  
 
Primer.- Iniciar l’expedient per la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, 
disposant informativa que la comissió de promoció del territori actuï com a Comissió 
d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la proposta de modificació  que 
s’efectua. 
 
Segon.- Aprovar inicialment, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de 
promoció del territori, la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, segon el 
text que s’adjunta 

 
Article 4. Senyalització 
 
S’afegeix un apartat 7 amb el contingut següent: 
 
“7. Les activitats econòmiques podran anunciar-se amb senyalització viària a la via 
pública, prèvia autorització per l’Ajuntament. Aquesta s’haurà de sol·licitar mitjançant 
instància oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, vinculant-se amb la llicència 
ambiental corresponent de l’establiment, adjuntant plànol amb la ubicació de la 
senyalització proposada. 
 
La senyalització es realitzarà d’acord amb el Manual de senyalització urbana 
d’orientació del Dossier tècnic 24 de seguretat viària  emès pel Servei Català de 
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Trànsit, integrant elements separats de la resta de senyalització de regulació de trànsit 
i distingint-se la seva senyalització de la resta dels elements públics. El format 
específic de la senyalització d’orientació serà l’establert per aquesta ordenança i, 
mentre aquest no determini altra cosa, seguirà els següents paràmetres:  
 
- Senyalització d’orientació urbana: dimensions 1500 x 200 mm d’alumini-monobloc, 

classe HI i R = 40 mm, reflectant nivell-1 E.G., color natural plata anoditzat, i dues 
abraçadores del mateix material d’alumini anoditzat. 

- Contingut: limitat a la denominació de l’activitat amb codi tipogràfic HelveticaNeue 
75 Bold de 10 cm d’alçada de color negre, amb pictograma si s’escau, sobre fons 
groc (PROCESS YELLOW de la carta PANTONE; 100% groc); i amb codi 
direccional de color negre sobre el mateix color de fons groc. 
- Pal cilíndric telescòpic d’alumini anoditzat de 114-90 mm de diàmetre de fins a 

4,5m d’altura total.  
L’autorització constituirà una llicència d’ocupació de la via pública legitimadora d’un ús 
comú especial, amb caràcter de precari administratiu revocable en qualsevol moment 
sense indemnització, sense perjudici de la devolució d’ingressos indeguts en concepte 
de taxes que correspongui segons la normativa fiscal.  
 
La instal·lació i la retirada de la senyalització, així com la seva reposició l’efectuarà en 
tot cas l’Ajuntament i s’ordenarà en unitat d’acte amb l’autorització. La retirada 
s’acordarà d’ofici quan s’extingeixi el títol administratiu que legitima l’activitat i també 
quan comprovadament aquesta hagi cessat.” 
 
Article 15. Autoritzacions administratives 
 
Es modifica el redactat del paràgraf 2. On deia: 
 
“La circulació d’un vehicle sense autorització administrativa, donarà lloc a la 
immobilització del vehicle” 
 
Ha de dir: 
 
“La circulació d’un vehicle sense autorització administrativa, podrà donar  lloc a la 
immobilització del vehicle (art. 104 .1 Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial.)” 
 
Article 17. Bicicletes. 
 
S’afegeix un quart paràgraf, amb el següent redactat: 
 
“4. Els conductors i, en el seu cas, els ocupants de bicicletes i cicles en general 
estaran obligats a utilitzar el casc de protecció a les vies urbanes, interurbanes i 
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travessies en els termes que reglamentàriament es determinin essent obligatori el seu 
ús pels menors de setze anys, i també pels que circulin per vies interurbanes. 
Reglamentàriament es fixaran les excepcions d’allò previst en aquest apartat (art. 
47del Reial Decret Legislatiu 6/2015). 
 
Article 18. Normes generals. 
 
S’afegeix un paràgraf a l’apartat tercer, amb el següent redactat: 
 
“S’estarà a allò que disposa l’Annex 6 del Decret 176/2009, que aprova el Reglament 
de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica”. 
 
Article 24. Cinturó de seguretat. 
 
Es modifica el redactat. On deia: 
 
“Pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat, s’estarà al que disposen el RD Legislatiu 
339/90, de 2 de març, de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
Seguridad vial, i el Reglamento General de circulación y desarrollo de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprovat pel Decret 13/92, de 
17 de gener.” 
 
Ha de dir: 
 
Pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat, s’estarà al que disposa l’article 47 del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
 
Article 29. Prohibició d’estacionar. 
 
Es modifica el redactat de l’apartat h). On deia: 
 
“A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, o 
hagin de ser objecte deneteja, reparacions o poda d’arbres. En tal cas, es col·locarà la 
deguda informació amb la suficient antelació, que en cap cas podrà ser de menys de 
24 hores”. 
 
Ha de dir: 
 
“A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, o 
hagin de ser objecte de neteja, reparacions o poda d’arbres. En tal cas, es col·locarà la 
deguda informació amb la suficient antelació, que en cap cas podrà ser de menys de 
96 hores (4 dies)* 
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Article 31. Classes. 

 
 S’afegeix un nou  paràgraf, a l’apartat 2, amb el següent redactat: 

 
“e) Reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, a favor 
de particulars”. 

 
Article 34.  Senyalització. 

 
S’introdueixen un cinquè, sisè, setè i vuitè paràgrafs, amb el següent redactat: 

 
“5. Podrà sol·licitar una reserva de plaça d’estacionament, mitjançant instància 
normalitzada, les persones a que es refereix l’ apartat anterior i que: estiguin 
empadronades a Sant Fruitós de Bages, el vehicle del que es sol·licita la reserva 
consti en el padró de vehicles de Sant Fruitós de Bages i que no disposi de cap plaça 
d’aparcament en propietat o lloguer, a l’edifici de la seva residencia habitual, i/o del lloc 
de treball o pròxim a ell (en un radi de 150 metres). Tot i així, degudament justificat el 
sol·licitant podrà peticionar que la plaça de reserva especial estigui dins del radi de 
150 metres. 

 
6. El període de validesa de la reserva d’aparcament de la via pública serà el mateix 
que el període de validesa de la targeta d’ estacionament en les modalitats de  titular 
conductor o titular no conductor, i l’autorització requerirà d’informe tècnic municipal. 

 
7. L’ajuntament realitzarà les tasques de la senyalització vertical i horitzontal de les 
reserves d’aparcament atorgades essent el cost d’ aquesta actuació inicial a càrrec del 
sol·licitant. El manteniment de la senyalització la realitzarà l’ ajuntament sense cost pel 
titular de la reserva especial. La longitud del l’estacionament reservat  serà de 5 
metres, excepte els casos degudament justificats prèviament. 
 
8. En cas que de forma temporal el vehicle amb matricula autoritzada sigui substituït 
per un altre, el titular haurà de comunicar via instància, a l’ajuntament, el motiu, la 
temporalitat prevista i la matricula del vehicle que el substituirà.“ 
 
Article 39. Condicions generals. 
 
S’amplia el redactat de l’apartat c). On deia: 
 
“Quan hagi estat immobilitzat per deficiència del mateix vehicle” 
 
Ha de dir: 
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“Quan hagi estat immobilitzat per deficiència del mateix vehicle o, quan procedint 
legalment la immobilització del vehicle, no existís lloc adient per a practicar-la sense 
obstaculitzar la circulació de vehicles o persones (art. 104 Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.).” 
 
Es modifica el redactat de l’apartat d). On deia :  
 

d) Quan, immobilitzat un vehicle, de conformitat amb el que estableix l’article 67.1, 
paràgraf 3r de la Llei de Seguretat Vial, infractor persistís en la seva negativa 
de dipositar o garantir el pagament de l'import de la sanció.  

 
Ha de dir :  
 

d) Quan, immobilitzat un vehicle, infractor persistís en la seva negativa de 
dipositar o garantir el pagament de l'import de la sanció.  

 
 
 
Article 41. Retirada del vehicle per altres circumstàncies. 
 
Es concreta l’inici del redactat del apartat segon. On deia: 
 
“Les dues primeres circumstàncies s’advertiran amb suficient antelació” [...] 
 
Ha de dir: 
 
“La primera circumstància s’advertirà amb 96 hores ( 4 dies ) d’antelació” [...] 
 
S’amplia el redactat del mateix segon paràgraf amb el següent afegit: 
 
“L’Administració ha de comunicar la retirada i dipòsit del vehicle al titular en un termini 
de 24 hores, si es pot, a través de la Direcció Electrònica Vial (art. 105.3 del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
Article 46. Procediment. 
 
Es modifica el punt primer. On diu :  
 
....així com passat el termini indicat en l'article 43.2.... 
 
Ha de dir :  
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....així com passat el termini indicat en l'article 41.2.... 
 
 
Es modifica el punt segon. On diu :  
 
“La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els 
arxius administratius, conferint-li un termini de 10 dies perquè se’n faci càrrec” [...] 
 
Ha de dir :  
 
La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els arxius 
administratius, conferint-li un termini de 15 dies perquè se’n faci càrrec” [...] 
 
Article 49. Competència per sancionar. 
 
Es substitueix la totalitat del segon paràgraf. On deia: 
 
“Serà competent el Subdelegat del Govern per a la imposició de sancions en aquelles 
infraccions relatives a autoritzacions i suspensió del permís de conduir, d’acord amb el 
que disposa l’art. 68.4 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial”. 
 
Ha de dir: 
 
“2. El Servei Català de Trànsit serà competent per sancionar en aquelles infraccions 
relatives a reglament general de conductors, reglament general de vehicles, llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. 
3. La Direcció General de Trànsit la suspensió del permís de conduir (art. 71 de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial).” 
 
Article 50. Procediment sancionador 
 
Es substitueix la totalitat de l’article. On deia: 
 
“El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial aprovada pel R. D. L. 339/90 de 
2 de març, el R. D. 320/94 de 25 de febrer, que aprova el Reglament de procediment 
sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor y Seguretat Vial, 
així com els principis generals recollits a la Llei 30/92, de 26 de novembre de regim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.” 
 
Ha de dir: 
 
“1. El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a les disposicions 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i en el seu defecte, pels 
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principis establerts per la Llei 30/92, de 26 de novembre de regim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i per les disposicions que 
regulen els procediments sancionadors en àmbit de l’administració local. 
 
2. El procediment sancionador abreujat s’estarà a allò que disposa la vigent legislació 
en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial, pel que respecta a la 
finalització del procediment, terminis i els descomptes previstos en la mateixa llei.” 
  
Article 51. Import de les sancions. 
 
Es substitueix la totalitat de l’article. On deia:  
 
1. L'Ajuntament podrà establir per a les diferents infraccions especifiques a aquesta 

ordenança, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació de 
les denúncies pels agents i la imposició de les sancions. 

 
2. Els imports que figurin a la taula de sancions aprovada per l'Ajuntament podran ser 

modificats quan, per la naturalesa, circumstàncies o gravetat dels fets, 
motivadament, en resultin altres quanties a les proposades en la denúncia o en la 
fase d'instrucció, dintre de les quanties que estableixen els límits legals. 

 
3. Les infraccions a aquesta ordenança o a les lleis que no estiguin específicament 

contemplades per la taula de sancions, seran sancionades d’acord amb la taula de 
sancions emesa per el Servei Català de Transit. 

 
4. D’acord amb la normativa vigent en matèria de Transit 
 

a) Les infraccions lleus es podran sancionar amb multa de fins 90 euros. 
b) Les infraccions greus es podran sancionar amb multa de 91 euros fins a 300 
euros. 
c) Les infraccions molt greus es podran sancionar amb multa de 301 euros fins a 
1500 euros.” 

 
Ha de dir: 
 
1. “L'Ajuntament podrà establir per a les diferents infraccions especifiques a aquesta 

ordenança, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació de 
les denúncies pels agents i la imposició de les sancions  

 
2. Mitjançant aquesta ordenança s’establirà l’import de les multes per cadascuna de 

les diferent infraccions de les normes de circulació de caràcter lleu. Aquestes 
estan previstes en l’Annex-1 del quadre d’infraccions, excepte les previstes en 
l’article 94.2.B.2, en el supòsit d’abonar-se abans de 24 hores, cas en el qual es 
podrà fer efectiu per un import de 6€. 
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3. Les sancions de caràcter greu i molt greu venen determinades per la vigent 

legislació en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial. 
 

4. Les infraccions a aquesta ordenança o a les lleis que no estiguin específicament 
contemplades per la taula de sancions, seran sancionades d’acord amb la taula de 
sancions emesa per el Direcció General de Trànsit. 

 
5.  D’acord amb la normativa vigent en matèria de trànsit ( Reial Decret Legislatiu 

6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial).. 

  
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa des de 6 euros fins a 100 

euros. 
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 200 euros 
c) Les infraccions molt greus sancionaran amb multa de 500 euros, excepte les 

previstes a l’Annex IV,del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial.” 

 
 
Article 52. Reducció de la multa. 
 
Es substitueix la totalitat de l’article. On deia: 
 
“Les sancions de multa, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui 
originar la suspensió d’autoritzacions, podran fer-se efectives dins els 30 dies següents 
a la notificació de la denúncia, amb una reducció del 30% sobre la quantia fixada 
provisionalment”. 
 
Ha de dir: 
 
“Les sancions amb multa, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui 
originar la suspensió d’autoritzacions, podran fer-se efectives dins els 20 dies següents 
a la notificació de la denúncia, amb una reducció del 50% sobre la quantia fixada 
provisionalment”. 
 
Article 53. Prescripció. 
 
Es suprimeix part del redactat de l’article. On deia: 
 
“La prescripció de l’acció per sancionar les infraccions es regula per la legislació vigent 
sobre aquesta matèria. D’acord a aquesta legislació l’acció per sancionar les 
infraccions prescriu als tres mesos les infraccions lleus, sis mesos les infraccions 
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greus i un any les infraccions molt greus i les contemplades a l’article 67.2 de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, comptats a partir del dia 
que van esdevenir motiu d’infracció”  
 
Ha de dir: 
 
“La prescripció de l’acció per sancionar les infraccions es regula per la legislació vigent 
sobre aquesta matèria. D’acord a aquesta legislació l’acció per sancionar les 
infraccions prescriu als tres mesos per les infraccions lleus, sis mesos per les 
infraccions greus i sis mesos per les infraccions molt greus”  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
S’amplia el redactat. On deia: 
 
“En allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació la legislació general sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi ambient”. 
 
Ha de dir: 
 
“En allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació la legislació general sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi ambient, i s’entendrà 
modificada davant de qualsevol canvi normatiu de rang superior”. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Es corregeix la totalitat del redactat. On deia: 
 
“Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 10 de juny de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada al no haver-
se presentat al.legacions ni reclamacions durant el termini d’exposició pública,  entrarà 
en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.”  
 
Ha de dir: 
 
La modificació de l’ordenança entrarà en vigor quan es publiqui el seu tect al Butlletí 
Oficial de la Província i transcorrin 15 dies des de la seva notificació a l’Administració 
General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
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Es corregeix la totalitat del redactat. On deia: 
 
Es declara derogada l'ordenança municipal següent: 

Ordenança Municipal de Circulació, aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple a la 
sessió de 29.10.08, aprovada definitivament pel Ple en data 23.12.08 i publicada en 
el seu text definitiu en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 313 de 
30.12.08. 

 
Ha de dir: 
 
Amb l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança, queden derogades 
quantes normes i disposicions municipals, d’igual o inferior rang, s’oposin o 
contradiguin allò referit en la mateixa. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest acord i text de la ordenança modificada 
pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació 
escrita diària, al tauler d’anuncis i web municipal, per tal que s’hi puguin presentar 
al·legacions per part de les persones interessades. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Si no s’hi formula cap al·legació durant aquest termini, la modificació de l’ ordenança 
que s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament i es procedirà a la publicació 
integra del text modificat en el Butlletí Oficial de la Província, ressenyant aquesta 
publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Quart.- Donar conformitat al text refós resultant de les modificacions aprovades si 
durant el període d’informació pública no es formulen al.legacions, que s’annexa.  
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

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

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  
 

ANNEX- 1 
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Text refós de l’ordenança :  

 
 

Aquest text refòs incorpora el text aprovat 
 de l’ordenança municpal de circulació 

 ( BOP núm.65 de 17.03.1999) i les seves 
 modificacions (BOP nún. 309 de 25.12.2008; 

 BOP núm. 201 de 28.08.2009 i BOP de 16.12.2013) 
 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 
 

TÍTOL PRELIMINAR 
 

OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA 
 
CAPÍTOL I  
 
DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1  
Objecte de l'Ordenança  
La present Ordenança té com objecte principal garantir la seguretat, l'ús i el gaudir 
dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vianants, 
vehicles i animals per les vies urbanes, d'acord amb el que estableix la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i disposicions complementàries.  
 
Article 2  
Àmbit d'aplicació  
1. L'àmbit territorial de l'ordenança és el terme municipal de Sant Fruitós de Bages.  
2. Aquesta ordenança serà d'aplicació en totes les vies i terrenys públics aptes per a 

la circulació, tant urbanes com interurbanes, a les vies i terrenys que sense tenir 
aquesta aptitud, siguin ús comú, i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats 
per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris.  

3. No seran aplicables els preceptes d'aquesta ordenança als camins, terrenys, 
garatges, cotxeres i altres locals de similars característiques, construïts dins de 
finques privades, sostrets a l'ús públic, i destinats a l'ús exclusiu dels propietaris i 
dels seus dependents.  
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Article 3  
Agents de l'Autoritat  
Els membres de la Policia Local i el personal adscrit al cos que reglamentàriament 
tinguin la missió de la vigilància i control del transit tindran, a tots els efectes, totes les 
atribucions que la Llei i els Reglaments atorguen als Agents de l'Autoritat en aquesta 
matèria. 
  
CAPÍTOL II  
 
SENYALITZACIÓ  
 
Article 4  
Senyalització  
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població regeixen per tota la 

Vila, llevat de la senyalització específica que consti en les vies.  
2. La instal·lació dels senyals de trànsit, incloent les informatives, és competència 

única i exclusiva de l'Ajuntament en la forma que, en cada moment, determini la 
legislació vigent.  
 

3. En alguns casos, els particulars podran instal·lar senyals a les vies de la seva 
propietat o en algunes de propietat pública. No obstant això, en aquests casos, 
sempre que la via en qüestió sigui utilitzada per una col·lectivitat indeterminada 
d'usuaris, no podran procedir a la col·locació de cap senyal sense la prèvia 
autorització municipal.  

4. Es prohibeix la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit.  
5. És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells i instal·lacions en general, 

que es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la 
circulació, o que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera 
perillosa la deguda atenció dels usuaris, o limitin la visibilitat dels senyals.  

4. L'autoritat encarregada de la regulació del trànsit ordenarà la immediata retirada, i 
si convé, la substitució dels senyals antireglamentàriament instal·lats i dels que 
hagin perdut el seu objecte o que no el compleixen degut al seu deteriorament.  

5. Actuacions dels Agents Municipals.  
 

a) Els senyals i les indicacions dels Agents Municipals prevalen sobre qualsevol 
altre senyal, sigui semafòric, vertical o horitzontal. 

b) Els Agents Municipals per raons de seguretat, ordre públic, emergències, 
festes, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació podran modificar 
eventualment la senyalització existent.  

6. Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda, es 
senyalitzen conjuntament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra 
i un senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària 
que contingui l'esmentat símbol. 
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7. Les activitats econòmiques podran anunciar-se amb senyalització viària a la via 
pública, prèvia autorització per l’Ajuntament. Aquesta s’haurà de sol·licitar 
mitjançant instància oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, vinculant-se 
amb la llicència ambiental corresponent de l’establiment, adjuntant plànol amb la 
ubicació de la senyalització proposada. 

8. La senyalització es realitzarà d’acord amb el Manual de senyalització urbana 
d’orientació del Dossier tècnic 24 de seguretat viària  emès pel Servei Català de 
Trànsit, integrant elements separats de la resta de senyalització de regulació de 
trànsit i distingint-se la seva senyalització de la resta dels elements públics. El 
format específic de la senyalització d’orientació serà l’establert per aquesta 
ordenança i, mentre aquest no determini altra cosa, seguirà els següents 
paràmetres:  

a) Senyalització d’orientació urbana: dimensions 1500 x 200 mm d’alumini-
monobloc, classe HI i R = 40 mm, reflectant nivell-1 E.G., color natural plata 
anoditzat, i dues abraçadores del mateix material d’alumini anoditzat. 

b) Contingut: limitat a la denominació de l’activitat amb codi tipogràfic 
HelveticaNeue 75 Bold de 10 cm d’alçada de color negre, amb pictograma si 
s’escau, sobre fons groc (PROCESS YELLOW de la carta PANTONE; 100% 
groc); i amb codi direccional de color negre sobre el mateix color de fons groc. 

c) Pal cilíndric telescòpic d’alumini anoditzat de 114-90 mm de diàmetre de fins a 
4,5m d’altura total.  

9. L’autorització constituirà una llicència d’ocupació de la via pública legitimadora 
d’un ús comú especial, amb caràcter de precari administratiu revocable en 
qualsevol moment sense indemnització, sense perjudici de la devolució 
d’ingressos indeguts en concepte de taxes que correspongui segons la normativa 
fiscal.  

10. La instal·lació i la retirada de la senyalització, així com la seva reposició l’efectuarà 
en tot cas l’Ajuntament i s’ordenarà en unitat d’acte amb l’autorització. La retirada 
s’acordarà d’ofici quan s’extingeixi el títol administratiu que legitima l’activitat i 
també quan comprovadament aquesta hagi cessat. 
  

 
TÍTOL PRIMER 

COMPORTAMENT A LA VIA 
 
CAPÍTOL I  
 
OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA  
 
Article 5  
Normes generals  
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte, 

temporals o permanents, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles.  
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2. L'Ajuntament podrà ordenar la col·locació d'obstacles a la via pública (boles, 
jardineres, fitons, etc.) sempre i quan dita col·locació sigui per millorar la lliure 
circulació de vianants i vehicles per la via o una millor regulació.  

3. L'ocupació temporal a la via pública de qualsevol objecte o instal·lació que dificulti 
o obstaculitzi la circulació, requerirà la prèvia obtenció de la corresponent 
autorització municipal i abonament de les taxes corresponents.  

4. El tancament de carrers requerirà la prèvia obtenció de la autorització municipal i 
abonament de les taxes corresponents si s'escau.  

 
Article 6  
Senyalització d'obstacles  
Tot obstacle que destorbi la lliure circulació dels vianants i vehicles haurà de ser 
senyalitzat, il·luminat i protegit per a garantir la seguretat dels usuaris. Qui hagi creat 
l'obstacle és responsable del compliment d’aquestes obligacions.  
 
Article 7  
Retirada d'obstacles  
L'autoritat municipal podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública o, en cas 
d'absència o negativa del titular, procedir d'ofici a la seva retirada, en els següents 
casos:  

a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització municipal.  
b) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que motivaren la col·locació de 

l'obstacle o objecte i ultrapassi el termini de vigència de l'autorització  
c) Quan la col·locació o característiques de l'objecte o instal·lació no s'ajusti a les 

condicions de l'autorització municipal o de l'article anterior.  
d) Quan per la seva situació destorbi la circulació de vehicles i vianants, o la posi en 

perill per manca de visibilitat.  
e) Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles seran a càrrec del 

responsable.  
 
CAPÍTOL II  
 
VIANANTS  
 
Article 8  
Normes generals de comportament  
1. Els vianants circularan per les voreres o, en cas d'inexistència d'aquelles, el més a 

prop possible de les façanes, guardant preferentment la seva dreta i, extremant 
les precaucions a les sortides i entrades de garatges. En vies que no permetin el 
pas simultani de dues persones, tindrà preferència la persona amb més dificultats 
per transitar.  

2. Les calçades es travessaran pels passos senyalitzats mitjançant senyalització 
semafòrica, vertical o horitzontal i, si no n'hi ha, es travessarà perpendicularment a 
la línia de vorada, el més a prop possible de les cruïlles i després d'assegurar-se 
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que no s'acosten vehicles. En tot cas s'extremaran les precaucions i, si és 
necessari, els vianants s'esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.  

 
Article 9  
Preferències  
Fora dels casos d'emergència o prestació d'un servei públic puntual, els vianants tenen 
sempre preferència:  
a) A les voreres.  
b) Als passos de vianants.  
c) A les zones de mercats i fires.  
d) Als carrers senyalitzats com a zones d'ús prioritari pels vianants, sobre qualsevol 

vehicle encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.  
e) Als carrers sense voreres.  
f) Als carrers amb voreres estretes. 

  
Article 10  
Vianants d'atenció preferent  
Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada, 
acompanyament d'infants, - amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, i altres 
situacions anàlogues, tindran especial preferència quan circulin per zones reservades 
als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.  
 
Article 11  
Prohibicions  
No es permetrà a les calçades i zones reservades als vianants la realització de jocs i 
activitats de tota mena que puguin representar molèsties o perill per als vianants o per 
a la circulació dels vehicles fora del cas d'autorització expressa.  
 
Article 12  
Illes de vianants  
1. L'Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida de 

vehicles, al centre històric de la població o en aquelles altres zones que, ateses 
les seves característiques, així ho aconsellin. En aquests indrets, l'ús prioritari dels 
carrers és reservat als vianants i en cas que s'autoritzi la circulació de determinats 
vehicles, aquests ho faran amb les degudes precaucions per evitar molèsties o 
perills als altres usuaris.  

2. La condició d'illa de vianants s'ha de senyalitzar, especialment si és horària. S'hi 
poden instal·lar elements mòbils o fixos que hi impedeixin l'accés.  

3. La prohibició de circular pels carrers esmentats no afecta els vehicles del servei 
d'ambulàncies, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, Policia, i altres vehicles 
especialment autoritzats per al cas o que estiguin realitzant funcions especials 
d'interès públic.  
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Article 13  
Carrers residencials  
1. L'Ajuntament podrà senyalitzar com carrers residencials les vies urbanes o zones 

de la població en les quals el trànsit de vehicles no sigui intens.  
2. En aquests carrers, els vianants tenen preferència sobre els vehicles.  
3. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre la resta de vehicles, però no 

sobre els vianants.  
 
Article 14  
Llocs d’afluència de vianants  
1. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a 

actes festius, culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on 
l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i 
prendran les precaucions necessàries.  

2. Les mateixes mesures s'hauran d'adoptar en cas de pluja, obres, poda d'arbres, 
mal estat del paviment, estretor de la via o qualsevol altre circumstància que ho 
aconselli.  
 

TÍTOL SEGON 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

CAPÍTOL I  
 
DOCUMENTACIÓ  
 
Article 15  
Autoritzacions administratives  
1. Per a la circulació per les vies públiques, els vehicles hauran de disposar de les 

autoritzacions i documentació exigida per la legislació. Tanmateix, els conductors 
hauran d'haver obtingut l'autorització administrativa per conduir.  

2. La circulació d’un vehicle sense autorització administrativa, podrà donar  lloc a la 
immobilització del vehicle (art. 104 .1 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial. 

 
 
CAPÍTOL II  
 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES  
 
Article 16  
Normes generals  
1. Els vehicles a motor de dues rodes - motocicletes i ciclomotors -, no poden circular 

per damunt de les voreres i per les altres zones destinades als vianants.  
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2. Els vehicles de dues rodes no podran circular entre dues files de vehicles de 
superior categoria, ni entre una fila i la vorera. Circularan sempre per la seva 
dreta, amb les precaucions necessàries i evitant els adelantaments incorrectes, la 
ziga zaga i les competicions entre els conductors.  

3. Les motocicletes i ciclomotors no podran circular pels carrils destinats per a 
bicicletes.  

4. Les motocicletes i ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per 
acceleracions brusques, tubs d'escapaments alterats o altres circumstàncies 
anòmales.  

5. Els conductors i passatgers de motocicletes i els conductors de ciclomotors han 
de portar obligatòriament casc homologat, en les condicions idònies per assegurar 
la seva finalitat protectora.  

 
Article 17  
Bicicletes  
1. Les bicicletes podran circular per les vies urbanes o pels carrils o espais reservats 

a aquesta finalitat i degudament senyalitzats.  
2. Quan circulin per la calçada, ho faran el més a prop possible de la vorera, 

senyalitzaran les maniobres i respectaran en tot moment les normes de circulació. 
3. Els infants menors de 12 anys, usuaris de patins, monopatins, bicicletes i tricicles, 

seran considerats vianants a tots els efectes, circularan per les voreres i altres 
parts de la via destinats als mateixos, respectaran l'ús que facin altres usuaris. 
Resta prohibit que s'agafin a altres vehicles per ésser arrossegats. 

4. Els conductors i, en el seu cas, els ocupants de bicicletes i cicles en general 
estaran obligats a utilitzar el casc de protecció a les vies urbanes, interurbanes i 
travessies en els termes que reglamentàriament es determinin essent obligatori el 
seu ús pels menors de setze anys, i també pels que circulin per vies interurbanes. 
Reglamentàriament es fixaran les excepcions d’allò previst en aquest apartat (art. 
47  del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 

CAPÍTOL III  
 
SOROLLS I FUMS 
  
Article 18.  
Normes generals  
1. Es prohibeix circular produint sorolls estridents, sobretot en hores nocturnes, 

ocasionats per acceleracions brusques i innecessàries o la mancança dels 
dispositius silenciosos o amb aquests incomplets, alterats, deteriorats o 
inadequats.  

2. L'Ajuntament, per aquest motiu, podrà restringir el trànsit o immobilitzar el vehicle 
infractor.  
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3. El propietari o conductor d'un vehicle a motor estarà obligat a facilitar als Agents 
Municipals, la comprovació del nivell sonor. S’estarà a allò que disposa l’Annex 6 
del Decret 176/2009, que aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció 
contra la contaminació acústica”. 

 
Article 19  
Immobilització  
1. Els vehicles que superin els límits sonors podran ser immobilitzats fins que es 

produeixi la reparació o, es garanteixi aquesta a judici de l'agent encarregat de la 
vigilància del trànsit. Les despeses de la immobilització aniran a càrrec del 
responsable de la infracció.  

2. Quan les anomalies no siguin d'importància, els titulars dels vehicles que 
s'immobilitzin hauran d'esmenar-les en el mateix lloc de la immobilització. En cas 
contrari, es podrà establir la immobilització al lloc on s'hagi de reparar, però el 
trasllat es farà de forma que no causi molèsties o perill.  

3. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emeti el vehicle sigui notòriament 
estrident i l'agent actuant no disposi d'aparell mesurador, podrà ordenar i procedir 
a la immobilització immediata del vehicle, sense perjudici que posteriorment es 
sotmeti a les proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.  

4. La immobilització podrà ésser aixecada per a la conducció del vehicle al dipòsit o 
taller que designi el seu titular, o per passar revisió en una estació de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles. A aquest efecte, es concedirà al propietari del vehicle un 
termini de deu dies, passats els quals sense que el vehicle s'hagi presentat a 
revisió, o bé aquesta hagi resultat negativa, l'Ajuntament tramitarà el corresponent 
expedient sancionador.  

5. El dipositari del vehicle serà responsable que no circuli fins que no s'hagi posat 
remei al defecte a causa del qual ha estat immobilitzat.  
 

Article 20  
Emissió de gasos  
1. Es prohibeix la circulació en vies urbanes de vehicles que emetin gasos de 

combustió que superin els límits de volum i grau de toxicitat determinats 
reglamentàriament, així com els que perdin olis o gasolina de forma notòria.  

2. L'apreciació del volum d'emissió, i la toxicitat dels fums i gasos, es farà per mitjà 
dels aparells homologats adients.  

 
Article 21  
Dispositius acústics  
1. Es prohibeix la utilització de dispositius acústics en tot el terme municipal de Sant 

Fruitós de Bages, durant les 24 hores del dia, excepte en el supòsit de dificultat o 
urgència que constitueix un risc per a les persones o coses.  

2. En cas d'un servei d'urgència, s'exclouen d'aquesta prohibició les ambulàncies, els 
vehicles del Servei d'Extinció d'Incendis, policia, i altres que estiguin realitzant 
funcions especials d'interès públic.  
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CAPÍTOL IV  
 
PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR 
  
Article 22  
Transports especials  
Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats 
reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la població sense 
autorització municipal, previ pagament de les taxes corresponents.  
 
Article 23  
Transport escolar, de menors i minusvàlids  
La prestació dels serveis de transport escolar, menors, minusvàlids i persones amb 
mobilitat reduïda, estaran subjectes a autorització municipal per a determinar els llocs 
de parada idonis, sense perjudici del compliment de la normativa d'altres organismes 
per a realitzar aquesta activitat.  
 
CAPÍTOL V  
 
CINTURÓ DE SEGURETAT  
 
Article 24  
Cinturó de seguretat  
Pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat, s’estarà al que disposa l’article 47 del Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
CAPÍTOL VI  
 
CARRUATGES, CAVALLERIES I BESTIAR  
 
Article 25  
Carruatges, cavalleries i bestiar  
1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta i han de ser portats al 

pas.  
2. Els responsables, guies i cuidadors de bestiar, conduiran aquest amb les 

precaucions degudes, mantenint en tot moment el control sobre ell i restant 
prohibit conduir-lo per zona urbana, excepte per les vies senyalitzades a l'efecte.  

3. Resta prohibit deixar animals solts a les vies urbanes.  
 

TÍTOL TERCER 
 

PARADES I ESTACIONAMENTS 
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CAPÍTOL I  
 
NORMES GENERALS  
 
Article 26  
La parada  
Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:  
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i si ho fa per 

motius excepcionals, haurà de tenir-lo a l'abast per a retirar-lo en el mateix 
moment que sigui requerit o les circumstàncies ho demanin.  

2. La parada s'haurà de fer arrambant el vehicle a la vorera i els passatgers hauran 
de baixar per aquest cantó. El conductor podrà sortir per la banda contrària 
sempre que s'asseguri que pot fer-ho sense cap perill.  

3. La parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es produeixin a la 
circulació i als carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense sobresortir de 
l'alineació de les voreres. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers són 
malalts greus o impedits, quan es tracti dels camions de la neteja o recollida 
d'escombraries o qualsevol vehicle de servei públic en cas de necessitat i per al 
temps imprescindible.  

4. En els carrers urbanitzats que no tinguin vorera es deixarà una distància mínima 
d'un metre des de la façana més propera.  

 
Article 27  
Prohibició de parar  
Queda prohibida la parada:  
1. Als passos senyalitzats per a vianants, als passos i estacionaments habilitats per 

a persones amb mobilitat reduïda, i als carrils o espais reservats per a ciclistes. 
2. A les voreres, als passeigs, i altres zones destinades al pas de vianants.  
3. Als revolts, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.  
4. A les cruïlles i interseccions.  
5. Als llocs que s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als 

quals afecti, o s'obligui aquests a fer maniobres.  
6. A les vies d'atenció preferent o de qualsevol altre denominació viària degudament 

senyalitzades.  
7. En doble filera, tant si el que hi ha en primera filera és un vehicle, un contenidor o 

algun altre element.  
8. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei 

de determinats usuaris, i, per tant, a les parades de transport públic i reserves de 
qualsevol mena.  

9. Si destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim.  
10. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  
11. Als llocs on ho prohibeixin les lleis i reglaments sobre Trànsit.  
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Article 28  
Estacionament  
L'estacionament es regirà per les següents normes:  
1. Els vehicles es podran estacionar en filera paral·lelament a la vorera i, quan així 

estigui senyalitzada, ho faran en bateria o semi-bateria, és a dir, 
perpendicularment o obliquament a aquella.  

2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran 
dins el perímetre marcat.  

3. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies 
urbanes separats del vehicle tractor sense l'oportuna autorització.  

 
Article 29  
Prohibició d'estacionar  
1. En general, queda prohibit estacionar en tots els casos on estigui prohibida la 

parada.  
2. Altres prohibicions d'estacionament:  

 
a) A distància inferior a cinc metres de les cantonades quan es dificulti el gir als 

altres vehicles o impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer.  
b) Quan destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.  
c) En els guals, totalment o parcialment.  
d) A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de 

mercaderies sense efectuar-la durant un temps superior a 15 minuts.  
e) En plena calçada encara que no pertorbi greument la circulació.  
f) En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d'una columna de 

vehicles.  
g) Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplada de la calçada 

només permeti el pas de dues columnes de vehicles.  
h) A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, 

o hagin de ser objecte de neteja, reparacions o poda d’arbres. En tal cas, es 
col·locarà la deguda informació amb la suficient antelació, que en cap cas podrà 
ser de menys de 96 hores (4 dies) 

i) Fora dels límits senyalitzats dels estacionaments autoritzats.  
j) A les places i parcs, les zones reservades al pas o esbarjo dels vianants, refugis, 

passeigs, i zones senyalitzades amb franjes al paviment, fora d'autorització 
expressa i senyalitzada.  

k) En un mateix lloc més de quinze dies consecutius.  
l) Als xamfrans. 
m) Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  

 
 
 
 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 66 de 158 

 
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 30  
Regulacions especials d'estacionament  
1. Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s'hi pot 

estacionar el vehicle, però s'ha de deixar una separació d'un metre entre el vehicle 
i els immobles i en cap cas, no es pot fer davant de les entrades dels habitatges.  

2. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i de sentit únic 
de circulació, els vehicles seran estacionats en una sola banda del carrer.  

3. Als carrers degudament senyalitzats, els canvis de costat d'estacionament al final 
de cada període, es farà com a màxim a les vuit hores del matí del primer dia del 
període següent, sempre que, en fer-ho no es destorbi la circulació.  

4. Els titulars de targetes de disminuïts físics i d'altres persones d'atenció preferent, 
expedides per l'organisme competent podran estacionar en qualsevol lloc de la via 
pública, durant el temps imprescindible i sempre que no es destorbi la circulació 
de vehicles i vianants, però mai en indrets on l'estacionament incorri greument en 
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu la normativa.  

5. Vehicles de dues rodes:  
a) Les motocicletes, ciclomotors i bicicletes no podran estacionar en les voreres i 

passeigs tret que hi hagi una senyalització en sentit contrari. En aquest últim 
cas únicament es podrà utilitzar la força del motor per a salvar el desnivell de la 
vorera.  

b) Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de 
manera que no s'impedeixi l'accés o sortida als vehicles estacionats.  

 
CAPÍTOL II  
 
ZONES DE RESERVA  
 
Article 31  
Classes  
1. L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en els quals l'interès 

públic ho exigeix.  
2. Les zones de reserva són de:  

 
a) Reserva d'encotxament i desencotxament.  
b) Reserva d'estacionament.  
c) Reserva d'estacionament o parada per a transports públics de viatgers.  
d) Reserva per a contenidors de tota mena, quan siguin degudament autoritzats 

per a ocupar-la. 
e) Reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, a 

favor de particulars  
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Article 32  
Guals  
A petició dels propietaris de locals o habitatges, l'Ajuntament podrà autoritzar la 
reserva d'estacionament per permetre l'entrada i sortida de vehicles als immobles, fent 
abonament de les taxes municipals corresponents.  
 
Article 33  
Reserva per activitats comercials i industrials  
A petició dels titulars de l'activitat econòmica, l'Ajuntament podrà autoritzar la reserva 
d'estacionament davant el local de negoci o en zona pròxima, fent abonament de les 
taxes municipals corresponents. 
 
Article 34  
Senyalització  
1. En les esmentades reserves es determinarà si són d'horari permanent o limitat, i si 

regiran tots els dies de l'any o només els feiners. Aquestes zones s'han de 
senyalitzar tant verticalment com horitzontalment, d'acord amb el que disposa la 
normativa vigent.  

2. Les reserves d'aparcament per disminuïts físics han de senyalar-se 
permanentment amb el símbol internacional d'accessibilitat de manera que siguin 
fàcilment visibles.Quant al dibuix i dimensions mínimes del símbol internacional 
d'accessibilitat i d'aquests aparcaments s'estarà al que disposa el Decret 135/95 
de desplegament de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat.  

3. 3 Les reserves d’aparcament per a disminuïts físics podran atorgar-se per al 
vehicle d’una persona que sigui titular de la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució. En aquest cas, a la senyalització de la reserva s’afegirà un rètol 
addicional, on constarà la matrícula del vehicle. Les despeses de la senyalització i 
les taxes que es puguin meritar seran a càrrec del titular de la reserva. 

4. Cas que temporalment per avaria o accident la plaça hagi de ser ocupada per un 
vehicle de substitució, el titular de la reserva ho comunicarà abans de la seva 
utilització a l’Ajuntament. 

5. Podrà sol·licitar una reserva de plaça d’estacionament, mitjançant instància 
normalitzada, les persones a que es refereix l’ apartat anterior i que: estiguin 
empadronades a Sant Fruitós de Bages, el vehicle del que es sol·licita la reserva 
consti en el padró de vehicles de Sant Fruitós de Bages i que no disposi de cap 
plaça d’aparcament en propietat o lloguer, a l’edifici de la seva residencia habitual, 
i/o del lloc de treball o pròxim a ell (en un radi de 150 metres). Tot i així, 
degudament justificat el sol·licitant podrà peticionar que la plaça de reserva 
especial estigui dins del radi de 150 metres. 

6. El període de validesa de la reserva d’aparcament de la via pública serà el mateix 
que el període de validesa de la targeta d’ estacionament en les modalitats de  
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titular conductor o titular no conductor, i l’autorització requerirà d’informe tècnic 
municipal. 

7. L’ajuntament realitzarà les tasques de la senyalització vertical i horitzontal de les 
reserves d’aparcament atorgades essent el cost d’ aquesta actuació inicial a 
càrrec del sol·licitant. El manteniment de la senyalització la realitzarà l’ ajuntament 
sense cost pel titular de la reserva especial. La longitud del l’estacionament 
reservat  serà de 5 metres, excepte els casos degudament justificats prèviament. 

8. En cas que de forma temporal el vehicle amb matricula autoritzada sigui substituït 
per un altre, el titular haurà de comunicar via instància, a l’ajuntament, el motiu, la 
temporalitat prevista i la matricula del vehicle que el substituirà. 

 
CAPÍTOL III  
 
PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC  
 
Article 35  
Normes generals  
1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades del 

transport públic.  
2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per a recollir o deixar 

els usuaris, llevat de les senyalitzades com a final i inici de la línia.  
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la 

parada.  
4. El conductor del transport públic necessàriament haurà d'ocupar la parada per a 

realitzar aquestes tasques, mai ho farà en mig de la calçada.  
 
CAPÍTOL IV  
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA  
 
Article 36  
Normes generals  
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals 

comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.  
2. Quan les condicions dels locals comercials i industrials no permetin la càrrega i 

descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones 
reservades per a aquest fi.  

3. En cas de manca de zona reservada, la càrrega i descàrrega s'efectuarà de 
manera que no dificulti el trànsit i pel temps imprescindible per efectuar-la.  

 
Article 37  
Prohibicions  
En cap cas i sota cap circumstància els vehicles que realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega podran fer-ho en les llocs on estigui prohibida la parada. 
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Article 38  
Operacions de càrrega i descàrrega  
1. Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de càrrega i 

descàrrega no es deixaran al terra, traslladant-se directament del vehicle a 
l'immoble o a la inversa.  

2. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes 
precaucions per evitar sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la 
vorera.  

3. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper 
a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per a agilitzar l'operació i procurant no 
dificultar la circulació tant de vianants com de vehicles.  

4. La càrrega i descàrrega haurà d'efectuar-se dins l'horari i en les zones fixades per 
l'Ajuntament.  

5. El conductor del vehicle sols es podrà absentar del mateix, pel temps 
imprescindible per realitzar la càrrega i descàrrega.  

6. Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions poden ésser utilitzades 
tant per vehicles comercials com privats i mentre durin aquestes operacions.  

 
CAPÍTOL V  
 
RETIRADA DE VEHICLES  
 
Article 39  
Condicions generals  
La Policia Local podrà procedir a la retirada de vehicles de la via pública i al seu 
trasllat al Dipòsit de Vehicles en els casos següents:  
a) Sempre que constitueixi perill, dificulti greument la circulació de vehicles o 

vianants o el funcionament d'algun servei públic, o deteriori el patrimoni públic.  
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la circulació del vehicle i el seu 

conductor no procedís a la seva retirada de la via, o quan el conductor estigui 
impossibilitat de conduir i no pugui sol·licitar la retirada del vehicle a persona o 
empresa. 

c) Quan hagi estat immobilitzat per deficiència del mateix vehicle o, quan procedint 
legalment la immobilització del vehicle, no existís lloc adient per a practicar-la 
sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones (art. 104 del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

d) Quan, immobilitzat un vehicle, infractor persistís en la seva negativa de dipositar o 
garantir el pagament de l'import de la sanció.  

e) Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via.  
f) Quan el vehicle estigui estacionat en els carrils o zones reservades exclusivament 

a la circulació, o pel servei de determinats usuaris.  
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g) Quan en compliment de les seves funcions o per instruccions de l’autoritat Judicial 
o Administrativa competent, tingui que immobilitzar, precintar i/o procedir al dipòsit 
de vehicles.  

 
Article 40  
Estacionaments que comporten la retirada del vehicle  
A títol enunciatiu procedeix la retirada d'un vehicle en els següents casos d'acord amb 
la Llei de Seguretat Vial:  

a. Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a serveis d'urgència, 
davant de sortida d'emergència de local destinat a espectacles o actes públics 
durant les hores de funcionament, boca d'incendis o similar.  

b. Quan estigui estacionat en un lloc expressament reservat a l'estacionament de 
persones amb disminucions físiques.  

c. Quan estigui estacionat en pas de vianants o en un rebaix de vorera per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

d. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic o servei oficial 
degudament senyalitzada i delimitada.  

e. Quan estigui estacionat en una via, carril, zona o punt on estigui prohibida la 
parada.  

f. Quan estigui estacionat en doble filera sense el conductor.  
g. Quan estigui estacionat en doble filera amb el conductor, sempre que el mateix 

no procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.  
h. Quan estigui estacionat en cruïlla sense suficient angle de gir.  
i. Quan estigui estacionat en el vèrtex d'un xamfrà o extrem d'una cantonada amb 

dificultats per als usuaris dels carrils de circulació.  
j. Quan estigui estacionat de forma que impedeixi l'entrada o sortida d'un immoble.  
k. Quan estigui ocupant totalment o parcialment un gual degudament senyalitzat, 

dins de l'horari autoritzat.  
l. Quan estigui estacionat en zona destinada a càrrega i descàrrega sense 

efectuar-la durant un temps superior als quinze minuts.  
m. Quan estigui estacionat a una vorera, parcialment o totalment i sense conductor.  
n. Quan estigui estacionat a una vorera amb el conductor, sempre que el mateix no 

procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l'agent.  
o. Quan estigui estacionat en via preferent, impossibilitant la visió de la 

senyalització existent.  
p. Quan el vehicle estigui estacionat de forma que impedeixi la recollida de residus.  

 
Article 41  
Retirada del vehicle per altres circumstàncies  
1. Els Agents municipals també podran retirar els vehicles de la via pública en els 

següents casos:  
a) Quan estiguin estacionats en un lloc on s'hagi de realitzar un acte públic 

degudament autoritzat.  
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b) Quan resulti necessari per a la neteja, poda, reparació i senyalització de la via o 
per reserves temporals d'estacionament degudament autoritzades. Així com, 
quan resulti necessari per a la manipulació de tapes de registre d'accés a 
instal·lacions de serveis com aigua, clavegueram, gas, electricitat i 
telecomunicacions.  

c) En cas d'utilització il·legítima de vehicles a motor, robatori i emergències.  
2. La primera circumstància s’advertirà amb 96 hores ( 4 dies ) d’antelació i els 

vehicles seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació 
als seus conductors de la situació i emplaçament d'aquests. Els esmentats 
trasllats no comportaran cap mena de pagament, qualsevol que sigui el lloc on es 
porti el vehicle, a excepció d'aquells supòsits en que s’evidenciï una conducta 
conscient del conductor que deliberadament ignori els signes de limitació de 
l'estacionament i els advertiments fets. 
L’Administració ha de comunicar la retirada i dipòsit del vehicle al titular en un 
termini de 24 hores, si es pot, a través de la Direcció Electrònica Vial (art. 105.3 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
  

Article 42  
Despeses  
1. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle 

infractor i la seva estada en el Dipòsit de Vehicles, seran a compte del titular, que 
haurà de pagar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a l'entrega del 
vehicle, això sense perjudici del dret que gaudeix a interposar el recurs pertinent.  
No es cobraran despeses en els casos de sostracció i altres formes d'utilització del 
vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament justificats, així com en els 
supòsits de l'article anterior.  

2. L'estança injustificada del vehicle al Dipòsit Municipal de Vehicles, una vegada 
notificat el titular del cessament de l'ordre de dipòsit o precinte que per qualsevol 
motiu va ordenar el Jutjat, Prefectura Provincial de Trànsit o altre Organisme 
competent, donarà lloc al pagament de les taxes corresponents per estança, una 
vegada hagin transcorregut 24 hores des de la notificació. Transcorreguts 30 dies 
naturals des de la notificació sense la retirada del vehicle s'aplicarà el procediment 
establert per als vehicles abandonats.  

3. La retirada del vehicle del Dipòsit només podrà fer-la el titular, o persona 
autoritzada degudament acreditada.  

 
Article 43  
Suspensió de la retirada del vehicle  
L'operació de retirada del vehicle es suspendrà en el moment que el conductor 
comparegui abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i 
prengui les mesures necessàries per a fer cessar la situació d'infracció en la qual es 
trobava el cotxe, sense perjudici que, abans de l'entrega, s'abonin les taxes 
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acreditades per l'enganxament i com a conseqüència de l'activitat ja iniciada pels 
serveis municipals.  
 
CAPÍTOL VI  
 
VEHICLES ABANDONATS  
 
Article 44  
Vehicles abandonats. Condicions  
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si es troba en alguna de les 
circumstàncies següents:  

a) Que estigui estacionat en la via pública durant un període superior a un mes en 
el mateix lloc.  

b) Que l'estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de conservació 
que permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits següents:  

 Una situació d'abandonament.  

 La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle.  

 Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un perill o 
un risc per a la seguretat viària, les persones o els béns.  

c) Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d'una infracció, accident o 
robatori, i que el seu titular, malgrat que hagi estat notificat degudament, no l'hagi 
retirat del dipòsit de vehicles dins el termini de trenta dies naturals posteriors a la 
data de la notificació.  

d) Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el dipòsit a 
conseqüència d'una ordre judicial o d'altres administracions, es pugui deduir 
racionalment la manca d'interès en l'objecte, o en altres casos, el valor d'allò 
dipositat no justifiqui l'estada continuada en el Dipòsit Municipal de Vehicles.  

 
Article 45  
Ordre de retirada  
1. L'Alcalde podrà procedir a ordenar, als titulars dels vehicles, la seva retirada dels 
espais objecte d'aquesta ordenança quan es pugui presumir racionalment el seu 
abandonament.  
2. Per a l'efectiu compliment d'aquestes ordres, es podran imposar sancions 
coercitives en els termes de la legislació vigent i sense perjudici que es procedeixi per 
via d'execució subsidiària a la retirada del vehicle en el cas que no ho faci el seu 
titular.  
 
Article 46  
Procediment  
1. Un cop detectat d'ofici, per denúncia de particular, o informe d'altres 

administracions o organismes, un vehicle en situació d'abandonament, així com 
passat el termini indicat en l'article 41.2, els agents municipals, sense perjudici de 
la denúncia i sanció de la infracció constituïda per aquest fet, procediran a aixecar 
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una acta on es constatarà i recollirà de forma succinta l'estat del vehicle i el lloc on 
es troba, així com altres circumstàncies concurrents; ordenant la retirada del 
vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a l'efecte pel seu dipòsit.  

2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els 
arxius administratius, conferint-li un termini de 15 dies perquè se’n faci càrrec, 
previ pagament de les taxes, formuli al·legacions o hi renunciï voluntàriament.  

3. Passat el termini de deu dies durant el qual el titular pot efectuar al·legacions, 
recuperar el seu vehicle en la forma establerta o renunciar-hi, es procedirà a 
declarar-lo com abandonat, procedint a la seva posterior alienació pels sistemes 
de subhasta o entrega a la persona o empresa a la que mitjançant contractació 
pública s'hagi adjudicat el servei.  

4. La declaració d'abandonament del vehicle, comportarà la de residu sòlid en els 
termes als efectes de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.  

5. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-se d'ofici 
a donar de baixa del Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit 
aquells als que prèviament hagi renunciat el seu titular.  

6. La renúncia del titular o posseïdor del vehicle comportarà els efectes establerts a 
l'article 36 de la Llei 6/93 de 15 de juliol reguladora dels residus.  

7. En els supòsits establerts en l'art. 45. d, la notificació s'adreçarà a l'òrgan de 
l'administració o a l'òrgan jurisdiccional a instància del qual es va procedir al 
dipòsit del vehicle. Transcorreguts 30 dies naturals sense resolució expressa 
notificada a aquest Ajuntament contraria a la declaració d'abandonament, es 
considerarà el silenci favorable a la continuació del procediment.  

 
TÍTOL QUART 

SANCIONS 
 
CAPÍTOL I  
 
INFRACCIONS  
 
Article 47  
Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infracció 
administrativa, i seran sancionades d'acord amb la seva tipificació i qualificació dins el 
marc de les disposicions legals sancionadores vigents.  
 
Article 48  
Tipus d'infraccions  
1. Les infraccions es classifiquen com lleus, greus i molt greus.  
2. Són infraccions lleus les comeses contra normes que la Llei no qualifiqui com 

greus o molt greus.  
3. Són infraccions greus:  

a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquin com greus.  
b) Les infraccions lleus comeses amb reincidència.  
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4. Són infraccions molt greus:  
a) Aquelles que la present ordenança o la Llei qualifiquen com a molt greus.  
b) Aquelles infraccions greus comeses amb reincidència.  

5. S'entendrà per reincidència la comissió, en un any, de més de dues infraccions de 
la mateixa naturalesa, les quals hagin estat sancionades per resolució ferma.  

 
Article 49  
Competència per sancionar  
1. La competència per sancionar les infraccions a la present ordenança correspon a 

l'Alcalde.  
2. El Servei Català de Trànsit serà competent per sancionar en aquelles infraccions 

relatives a reglament general de conductors, reglament general de vehicles, llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. 

3. La Direcció General de Trànsit per la suspensió del permís de conduir (art. 71 de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial). 

  
CAPÍTOL II  
 
PROCEDIMENT SANCIONADOR  
 
Article 50  
Procediment sancionador  
1. El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a les 

disposicions sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i en el 
seu defecte, pels principis establerts perla Llei 30/92, de 26 de novembre de regim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i per les 
disposicions que regulen els procediments sancionadors en àmbit de 
l’administració local. 

2. El procediment sancionador abreujat s’estarà a allò que disposa la vigent 
legislació en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial, pel que 
respecta a la finalització del procediment, terminis i els descomptes previstos en la 
mateixa llei. 

 
Article 51  
Import de les sancions  
1. L'Ajuntament podrà establir per a les diferents infraccions especifiques a aquesta 

ordenança, els imports de les quanties que serviran de base per la formulació de 
les denúncies pels agents i la imposició de les sancions  

2. Mitjançant aquesta ordenança s’establirà l’import de les multes per cadascuna de 
les diferent infraccions de les normes de circulació de caràcter lleu. Aquestes 
estan previstes en l’Annex-1 del quadre d’infraccions, excepte les previstes en 
l’article 94.2.B.2, en el supòsit d’abonar-se abans de 24 hores, cas en el qual es 
podrà fer efectiu per un import de 6€. 
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3. Les sancions de caràcter greu i molt greu venen determinades per la vigent 
legislació en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial. 

4. Les infraccions a aquesta ordenança o a les lleis que no estiguin específicament 
contemplades per la taula de sancions, seran sancionades d’acord amb la taula de 
sancions emesa per el Direcció General de Trànsit. 

5. D’acord amb la normativa vigent en matèria de trànsit (Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial). 
 

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa des de 6 euros fins a 100 
euros. 

b) Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 200 euros. 
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 500 euros, excepte les 

previstes a l’Annex IV, de la (Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial. 

 
Article 52  
Reducció de la multa  
Les sancions amb multa, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui 
originar la suspensió d’autoritzacions, podran fer-se efectives dins els 20 dies següents 
a la notificació de la denúncia, amb una reducció del 50% sobre la quantia fixada 
provisionalment. 
 
Article 53  
Prescripció  
La prescripció de l’acció per sancionar les infraccions es regula per la legislació vigent 
sobre aquesta matèria. D’acord a aquesta legislació l’acció per sancionar les 
infraccions prescriu als tres mesos per les infraccions lleus, sis mesos per les 
infraccions greus i sis mesos perles infraccions molt greus.  
   
DISPOSICIÓ ADICIONAL  
En allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació la legislació general sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor, seguretat vial i medi ambient, i s’entendrà 
modificada davant de qualsevol canvi normatiu de rang superior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
La modificació de l’ordenança entrarà en vigor quan es publiqui el seu tect al Butlletí 
Oficial de la Província i transcorrin 15 dies des de la seva notificació a l’Administració 
General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
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Amb l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança, queden derogades 
quantes normes i disposicions municipals, d’igual o inferior rang, s’oposin o 
contradiguin allò referit en la mateixa. 
 
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  
 

 
13. Adhesió a conveni de cooperació intermunicipal per la prestació conjunta 

del servei de taxi ( exp. 1526/2015 ) 
 
Primer. Mitjançant providència d’alcaldia i de la regidoria d’espai públic, activitats i 
obres de data 23 de novembre de 2015 es va instar l’inici de la tramitació d’un 
expedient per a l’adhesió a l’àrea de prestació conjunta de servei de taxi establerta 
entre els municipis de Manresa i Santpedor. 
 
Segon. Conforme la informació facilitada per part de l’Ajuntament de Manresa, aquest 
municipi i el de Santpedor van subscriure  un conveni de cooperació intermunicipal en 
data 2 de juny de 2015, amb el clausulat que consta com annex I. 
 
Tercer. L’adhesió al conveni esmentat a l’expositiu primer constitueix a la pràctica la 
participació en una organització supramunicipal, d’acord amb l’article 22.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb  l’article 
47.2 g) de la mateixa llei, l’adhesió a mancomunitats o altres organitzacions 
associatives requereix el  vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació.  
 
Quart. En data 30 de novembre de 2015 el secretari i interventora municipals van 
informar favorablement la proposta d’acord d’adhesió, en compliment d’allò disposat a 
l’article 54.1.b) del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, el qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en connexió amb l’article 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Cinquè. En data 11 de desembre de 2015 el Ple municipal va prendre l’acord número 8 
amb la següent part dispositiva:  
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“Primer. Iniciar expedient per sol·licitar l’adhesió de Sant Fruitós de Bages al 
conveni de cooperació intermunicipal subscrit entre els Ajuntaments de 
Manresa i Santpedor per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit 
territorial d’aquests municipis 

 
Segon. Sol·licitar als ajuntaments que han firmat el referit conveni que 
formalitzin i comuniquin la seva conformitat a l’adhesió del municipi de Sant 
Fruitós de Bages, als efectes d’integració a l’àmbit de cooperació i col·laboració 
intermunicipal per la prestació conjunta del servei de taxi. 

 
Tercer. Sotmetre a aprovació del Ple, un cop rebudes les comunicacions de 
conformitat dels Ajuntaments de Manresa i Santpedor, el clausulat del conveni 
de cooperació intermunicipal que figura com annex. 

 
Quart. Comunicar el present acord als Ajuntaments de Manresa i Santpedor i a 
la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Cinquè. Notificar el present acord als titulars de llicències de taxi del municipi 
de Sant Fruitós de Bages i a l’Associació Comarcal de Taxistes de Bages. 

 
Sisè. Obrir un termini d’audiència durant un període de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de la notificació per tal que els interessats puguin formular les 
al·legacions i aportar els documents que considerin procedents, de conformitat 
amb el previst als articles 51 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

 
Quart. Declarar que: 

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

separadament. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 

recurs ajustat a dret.” 
 
Sisè. Vist que es va sol·licitar als ajuntaments de Manresa i Santpedor un 
pronunciament sobre la sol·licitud d’adhesió de Sant Fruitós de Bages a l’àmbit de 
cooperació i col·laboració intermunicipal per la prestació conjunta del servei de taxi, 
havent-se rebut l’acceptació d’aquests Ajuntaments;  segons acord de la Junta de 
Govern Local de data 19 de gener de 2016 ratificat posteriorment pel Ple en data 9 de 
febrer de 2016, en el cas de Santpedor,  i per resolució d’Alcaldia de data 24 de febrer 
de 2016 en el cas de Manresa, segons documentació obrant a l’expedient.  
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Setè.  Vist que es va donar tràmit d’audiència als titulars de llicències de taxi del 
municipi de Sant Fruitós de Bages i a l’Associació Comarcal de Taxistes de Bages, 
sense que durant el termini atorgat a l’efecte els interessats presentessin al·legacions.  
 
Vuitè. Donada la intenció d’adhesió al conveni tant pel municipi de Sant Fruitós de 
Bages com el de Sant Joan de Vilatorrada, s’ha procedit a la redacció d’un nou 
conveni amb col·laboració tant de les  poblacions que ja en formen part com de les 
dues que s’hi adheriran, per tal de recollir les adhesions dels nous municipis, de la 
forma que és de veure al text que s’adjunta a la present com annex II.   
 
Novè. Atès que un cop els municipis intervinents hagin aprovat el conveni de 
cooperació intermunicipal, aquest document haurà de ser sotmès, amb caràcter previ a 
la seva signatura, a la conformitat i/o autorització de la Direcció General de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’exercici de les seves 
competències.  
 
Desè. Atès que la competència per aprovar el conveni interadministratiu correspon al 
Ple de la Corporació, de conformitat amb l’article 22 en relació amb l’article 47 LBRL, 
amb el quòrum de la majoria simple. 
 
Per tot això, el  Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de Promoció 
del Territori,  
 
ACORDA :  
 
Primer. Aprovar l’adhesió de Sant Fruitós de Bages al Conveni de cooperació 
intermunicipal subscrit entre els Ajuntaments de Manresa i Santpedor per la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis, i, en conseqüència, 
el clausulat del conveni de cooperació intermunicipal que figura com annex I, amb la 
nova redacció amb modificacions efectuades fruit de les adhesions de Sant Fruitós de 
Bages i Sant Joan de Vilatorrada continguda a l’annex II,  i el quadre de tarifes que 
figura com annex III. 
 
Segon. D’acord amb l’establert als acords vuitè i novè del conveni, nomenar les 
següents persones per integrar la Comissió d’Implantació i la Comissió de Seguiment 
previstes  al Conveni, en representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages:  
 

 el titular de llicència de taxi de Sant Fruitós de Bages, que es designi per 
majoria dels tres  titulars de les actuals llicències atorgades per prestar el 
servei. 

 el Regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres (o regidoria equivalent), en 
l’actualitat Sr. Cristian Marc Huerta Vergés. 

 el tècnic municipal que tingui funcions assignades en matèria de mobilitat i 
transports, en l’actualitat l’arquitecte tècnic Sr. Xavier Casas Pujol.  
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Tercer. Comunicar el present acord als Ajuntaments de Manresa, Santpedor i Sant 
Joan de Vilatorrada.  
 
Quart. Delegar a l’Ajuntament de Manresa, la sol·licitud d’informe favorable respecte el 
conveni a subscriure pels Ajuntaments de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós de Bages 
i Sant Joan de Vilatorrada  a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Notificar el present acord als titulars de llicències de taxi del municipi de Sant 
Fruitós de Bages, als efectes de nomenar per majoria el seu representant a les 
comissions d’implantació i seguiment esmentades a l’acord segon,  i a l’Associació 
Comarcal de Taxistes del Bages. 
 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
Annex I- Conveni originari 
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Annex II- Nova redacció del conveni recollint les adhesions de Sant Fruitós de 
Bages i Sant Joan de Vilatorrada (consensuat per les 4 poblacions i pendent de 
signatura) 

 
 

 
Conveni de cooperació intermunicipal entre l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament de Santpedor, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada, per la prestació conjunta del servei de taxi en 
l’àmbit territorial d’aquests municipis 

 
 
A Manresa,  
 
Reunits 
 
... alcalde de l’Ajuntament de Manresa 
... alcaldessa de l’Ajuntament de Santpedor 
... alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
... alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
 
Les parts d’aquest Conveni es reconeixen la capacitat i representació per signar 
aquest  Conveni, i 
 
 
Exposen: 
 
Primer. L’article 23 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, preveu la coordinació 
intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de 
transports de diferents municipis, de manera que l’ordenació adequada dels serveis 
transcendeix els interessos de cadascun dels municipis de la zona. 
 
Segon.  El dia 2 de juny de 2015 es va signar un Conveni de Cooperació 
Intermunicipal entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per a la 
prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests dos municipis. 
 
Tercer. El  Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en sessió 
del dia 22 de desembre de 2015 va aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni 
indicat en el punt anterior. 
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Quart. El  Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en sessió del 
dia xx d’abril de 2016 ha aprovat l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni indicat en 
el punt segon. 
 
Cinquè. Per consegüent, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de 
col·laboració en el qual es fixen les actuacions a desenvolupar per la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorials dels municipis que es relacionen al 
punt anterior. 
 
Així doncs, i d’acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
Acorden: 
  
Primer. Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni te per objecte definir les actuacions i la manera de prestar el servei 
dels titulars de llicència de taxi dels diferents municipis, a l’efecte d’oferir un millor 
servei als ciutadans dels termes municipals que configuren aquesta àrea i, en 
conseqüència, prestar aquest servei amb mitjans propis. 
 
Segon. Prestació conjunta territorial 
 
Els ajuntaments que signen aquest Conveni es comprometen a permetre la prestació 
del servei de taxi en els respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi 
de qualsevol d’aquests municipis, en les condicions que es fixen en els punts 
següents. 
 
Tercer. Forma de prestar el servei 
 
1. Els titulars de llicència treballaran de forma habitual en el seu terme municipal i 
només recolliran serveis a les altres poblacions quan el servei sigui contractat amb 
anterioritat i sempre que el destí final sigui la població d’origen de la llicència. 
 

 El servei només es derivarà a un altre municipi sempre que aquest no pugui ser 
atès per cap dels taxistes del municipi d’origen del servei. 

 Per determinar a qui correspon el servei s’utilitzarà el suport tècnic que es 
detallarà  per acord de la Comissió de Seguiment. Els canvis en el sistema 
utilitzat s’aprovaran per resolució del regidor competent de cadascun dels 
municipis.  

 Aquest sistema ha de registrar els serveis que es realitzen, la temporalitat 
d’aquests i, si escau, el motiu de la derivació i del compliment del servei un cop 
realitzat. 

 No formen part d’aquest conveni, els serveis que siguin contractats directament 
a un titular de llicència de taxi. 
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2. L’incompliment de la forma de prestar el servei que es detalla al punt anterior, així 
com l’incompliment de la normativa que li és aplicable, es denunciarà i  donarà lloc a 
l’obertura del procediment sancionador que correspongui.  
 
Quart. Taxímetre 
 
Els vehicles hauran de portar l’aparell taxímetre i el mòdul exterior. Els vehicles que 
encara no en tinguin, es comprometen a incorporar-los, en el termini que es fixi per la 
Comissió de Seguiment. 
 
Cinquè .Imatge 
 
Sense perjudici de la imatge pròpia que els diferents municipis tinguin fixada pels 
vehicles de les llicències de taxi, els ajuntaments que signen aquest Conveni podran 
determinar, de comú acord, a través de la Comissió de Seguiment, un distintiu 
específic per distingir els municipis de l’àmbit d’aquest  Conveni. 
 
Sisè.- Tarifes 
 
Els ajuntaments es comprometen a aplicar les mateixes tarifes en els trajectes 
exclusivament urbans dels serveis que tinguin origen i destinació en qualsevol dels 
termes municipals. Respecte als recorreguts interurbans, les tarifes seran aquelles que 
es determina amb caràcter general pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Setè. Atorgament de llicències 
 
Cadascun dels ajuntaments que signen aquest Conveni, mantenen la seva 
competència per l’atorgament de les llicències corresponents al seu municipi, tal com 
preveu l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 d’abril, del taxi. Ara bé,  i amb caràcter previ a 
la creació de noves llicències, els respectius municipis hauran de donar la seva 
conformitat a l’ampliació del nombre de llicències en qualsevol dels municipis en què 
es presta aquest servei conjunt. 
 
 
Vuitè. Comissió d’Implantació 
 
Per tal d’efectuar el seguiment i una correcta implantació d’aquest Conveni,  es crea 
una Comissió d’Implantació, la qual tindrà una vigència limitada a 6 mesos un cop 
signat el Conveni , la qual estarà formada per les parts que es relacionen tot seguit: 
 

 1 titulars de llicència de taxi en representació de cadascuna de les  
associacions existents a la ciutat de Manresa, respectivament. 
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 1 titular de llicència del municipi de Santpedor 

 1 titular de llicència del municipi de Sant Fruitós de Bages.  

 1 titular de llicència del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. 

 1 representant municipal de cadascun dels municipis que signen en Conveni. 

 1 tècnic/a municipal adscrit a cadascun dels municipis que signen aquest 
Conveni. 

 
Novè. Comissió de Seguiment 
 
a) A l’efecte de vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest Conveni, es 
crea una Comissió de Seguiment que estarà formada per les parts que es relacionen 
tot seguit i a la qual també s’hi pot incorporar un representant de la Direcció General 
de Transports i Mobilitat: 
 

 1 representant municipal i 1 tècnic/a municipal adscrit a cadascun dels 
municipis que signen aquest Conveni. 

 1 titular de llicència de taxi en representació de cadascuna de les  associacions 
existents a la ciutat de Manresa, respectivament. 

 1 titular de llicència del municipi de Santpedor 

 1 titular de llicència del municipi de Sant Fruitós de Bages.  

 1 titular de llicència del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
 
b) La composició detallada al punt anterior es modificarà en el supòsit que altres 
municipis s’adhereixin a aquest Conveni, en el sentit que cadascun dels nous 
municipis incorpori a la Comissió: 1 titular de llicència del servei de taxi, 1 representant 
municipal i 1 tècnic/a municipal. 
 
c) El règim del funcionament d’aquesta Comissió es determinarà en el propi reglament 
de règim interior. 
 
Desè. Vigència 
 
Aquest Conveni tindrà una vigència d’un any, a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar anualment de  comú acord entre les parts. 
Si algun dels municipis es vol desvincular d’aquest Conveni, haurà de comunicar-ho 
amb una antelació de tres mesos abans de la data de la seva finalització. 
 
Onzè. Incompliment 
 
La  no observació per qualsevulla de les part  de les obligacions establertes en aquest 
Conveni, facultarà a les restants, a exigir-ne el seu compliment efectiu i, en cas que 
aquest no es produeixi, donarà lloc a la resolució del Conveni. 
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Dotzè. Incorporació de nous municipis. 
 
La incorporació de  nous municipis a aquest Conveni implicarà la seva acceptació a 
cadascuna de les clàusules que regeixen aquest i no comportarà la modificació del 
Conveni, de tal forma que s’entén que l’adhesió queda formalitzada amb  l’acceptació 
dels municipis que formen part del Conveni i amb l’informe favorable del Departament 
de la Generalitat amb competències en la matèria. 
  
Tretzè.  Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no puguin 
ser resoltes per la Comissió de Seguiment, es sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
   
    
Annex III- Quadre de tarifes  
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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 : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 
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14. Modificació de la composició de diversos òrgans i comissions ( exp. 

147/2016 ) 
 
Primer. Atesa la recent incorporació de la Sra. Marina Rojo Solé, com a nova tècnic de 
comunicació, amb efectes del dia 5 d’abril de 2016, en substitució del Sr. Antoni March 
Caballé, que ha cessat, per la qual cosa, cal renovar els diferents òrgans i comissions 
de les quals en formava part.  
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER. Modificar la composició dels següents òrgans, en el sentit d’incorporar-hi al a 
la Sra. Marina Rojo Solé com a nova tècnic de comunicació, segons la seguent relació: 
 

Consell Assessor 
Urbanístic de Sant Fruitós 
de Bages 
 
Expedient 836/2015  

President :  
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde 
 
Regidors dels grups municipals :  
Cristian Marc Huerta Vergés , Gent fent Poble ( titular ) 
Xavier Racero Esquius,  Gent fent Poble ( suplent ) 
Tomàs Casero García, PSC ( titular ) 
Cristina Murcia Caraballo, PSC ( suplent ) 
Roger Grandia Borràs, CIU ( titular ) 
Mercè Casals Martínez, CIU ( suplent ) 
David Uró i Vilanova , ERC-AM ( titular ) 
Àdria Mazcuñán i Claret,  ERC-AM ( suplent ) 
 
Tècnics : 
Joan Anglada i Arumí, arquitecte 
Mireia Sans Camps, arquitecte 
Aleix Cervantes López, enginyer 
Adrian Sánchez Payan, interventor municipal  
Josep González Ballesteros, secretari 
Marina Rojo Solé, tècnic municipal de comunicació i 
participació ciutadana 
 
AVV Pineda de Bages :  
Vicenç Llorens Concustell  
 
 
AAVV La Rosaleda :  
David Fernández Casanovas 
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AAVV  Les Brucardes : 
Xavier Bastardas Bonachi 
 
AAVV Torroella de Baix : 
Josep Manel Molina Mills 
 
AAVV Torre Santmartí : 
Juan Ramón Brey Boullosa 
 
APAES .: 
Enric Torres ( titular ) 
Ferran Boixadors ( suplent ) 
 
Associació de comerciants : 
David Torreblanca i Ureña 
 
Veins designats per la Junta de Portaveus :  
Vidal Orive Torras 
Vicente de la Luna Raga 
Martí Santmartí Sala 
Cristina Lahuerta Vilanova 
Josep Sanfeliu Sarri 
Gabriel Gurt Garcia 
Manel Vall Puig 
Jesús Valero García 
Maria Brucart Prat 
Monserrat Regués Fernández 
 
Secretària de la comissió : 
Maria José Fernández Trigo 
 
Pendents de designació :  
AVV La Natura  
Representant de l’equip redactor 
Altres tècnics 
 

 
 
SEGON. Notificar el present decret a la interessada, a la secretària de la comissió i a 
l’àrea de Planejament. 
 
TERCER. Donar compte del nomenament al Consell assessor urbanístic en la propera 
sessió que es celebri.  
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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: Unanimitat dels membres presents  
 
 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
  
15. Proposta d’establiment del servei públic municipal de Museu de Sant 

Fruitós de Bages ( exp. 223/2016 ) 
 
Primer. Atès la provisió de regidoria de cultura de 16 de febrer de 2016 on es pren la 
iniciativa per establir del servei públic de museu municipal. 
 
Segon. Vist la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament 
del servei que figuren a l’expedient per a l’establiment del servei públic del museu 
municipal.  
 
Tercer. Vist allò que disposa l’article 153 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atès que la 
documentació preparada compleix les determinacions que assenyala en l’article 159 i 
següents del mateix cos legal, quant a la seva tramitació per a l’establiment del servei. 
 
Quart- Vist que l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que són necessaris informes previs preceptius i vinculants a:  

- l’administració competent en matèria de tutela financera del conjunt de la 
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hisenda municipal, recaient a la Subdirecció General d’Entitats Locals i 
Seccions de Crèdit, en raó a l’article 38 del Decret 38/2014 de 25 de març, de 
reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement;  

- l’administració sectorial competent per raó de matèria per no duplicar serveis, 
recaient a la Junta de Museus de Catalunya, tal i com es desprèn de l’article 
3.1 del Decret 209/1998, de 30 de juliol, de desplegament de les competències 
de la Junta de Museus de Catalunya.  

 
Cinquè. Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració 
la iniciativa esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del 
ROAS. 
 
Per tot això, el Ple, un cop dictaminat per la Comissió Municipal Informativa de Serveis 
a la Ciutadania,  
 
ACORDA :  
 
Primer. Establir el servei públic municipal de museu municipal d’acord amb la memòria 
justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei, que 
s’aproven inicialment, condicionats al caràcter favorable dels informes preceptius i 
vinculants externs. 
 
Segon. Donar tramesa de l’expedient a la Subdirecció General d’Entitats Locals i 
Seccions de Crèdit i a la Junta de Museus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
perquè emetin els seus informes preceptius i vinculants, tal i com estableix l’article 7.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública l’expedient i la resta de documents aprovats en 
el punt anterior d’aquest acord, per un termini de 30 dies, a fi que es puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’anuncis a publicar al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al taulell d’edictes de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions 
i al·legacions oportunes. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública, d’audiència als interessats i, els informes 
preceptius i vinculats de l’apartat 2 es condicionin de plena conformitat, els documents 
a que es fa referència en punt primer del present acord, quedaran aprovats 
definitivament sense necessitat de cap tràmit anterior, i es procedirà directament a la 
seva publicació.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a l’Arxiu municipal, l’Àrea de Cultura, la Intervenció 
municipal i el Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages per al seu 
coneixement i efectes. 
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Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
ANNEX 1. INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
 

 
ASSUMPTE: NOU SERVEI MUNICIPAL DE MUSEU 
Exp. 223/2016  
Informe d’intervenció 29/2016 
 

 
En Adrián Sánchez Payán, Interventor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en  compliment de les funcions reservades de l’article 213 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) 
relatives a la fiscalització de la despesa pública, té el deure d’emetre el següent 
informe amb la finalitat de que la gestió municipal s’ajusti a les disposicions normatives 
aplicables en cada cas. 
 
INFORMA: 
 
 
En data 16 de febrer de 2016, el regidor de cultura incoa expedient per a l’establiment 
del servei públic de museu municipal. 
És objecte d’aquest informe la estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat financera del 
servei de museu municipal i que l’assumpció d’aquest nou servei no posa en risc la 
solvència municipal. 
Segons es desprèn del estudi econòmic financer, el servei de museu suposarà un 
augment de la despesa municipal directe de 7.678,22 €.  
Segons la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor de data 21 de Gener de 2016 per tal d’avaluar la incidència de la nova 
competència s’avaluarà a partir dels indicadors de solvència de l’apartat 7.1 de 
l’esmentada nota informativa. Aquets indicadors de solvència són: 

- Estalvi net positiu 
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- Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu 
- Deute viu no superior a un 110 % dels ingressos corrents 
- Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies. 

 
El passat 11 de març de 2016 mitjançant Decret d’alcaldia es van aprovar el Pla 
Pressupostari a mig termini pels exercicis 2016-2019 d’acord amb el següent detall: 
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Liquidació Previsions 

   
Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici 

Estat d'ingressos 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1  Capítol 1 5.883.664 6.293.922 6.293.922 6.293.922 6.293.922 6.293.922 

2  Capítol 2 363.063 306.738 306.738 306.738 306.738 306.738 

3  Capítol 3 1.378.615 1.256.702 1.256.702 1.326.702 1.326.702 1.326.702 

4  Capítol 4 2.132.163 2.134.167 2.126.167 2.126.167 2.126.167 2.126.167 

5  Capítol 5 160.413 72.125 72.125 72.125 72.125 72.125 

6 
 Ingressos corrents afectats a op.de capital 
(art.35, conceptes 396 i 397 i altres)   90.493 60.000       

7 
 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 
2 + 3 + 4 + 5 - 6) 9.917.919 9.973.161 9.995.654 10.125.654 10.125.654 10.125.654 

8  Capítol 6 6.010           

9  Capítol 7 95.993 535.346 471.035 400.000 350.000 300.000 

1
0  Capítol 8             

1
1  Capítol 9 264.843 175.000 1.423.799 175.000 175.000 175.000 

         
Estat de despeses 

       1
2  Capítol 1 3.480.218 3.646.737 3.683.204 3.720.036 3.757.237 3.794.809 

1
3  Capítol 2 3.059.204 2.840.304 2.874.713 2.875.233 2.903.830 2.922.300 

1
4  Capítol 3 43.952 41.831 7.076 82.641 85.731 87.842 

1
5  Capítol 4 292.185 416.413 420.577 424.783 429.031 433.321 

1
6 

 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 
14 + 15) 6.875.558 6.945.285 6.985.570 7.102.693 7.175.829 7.238.272 

1
7  Capítol 6 1.092.873 1.344.663 1.776.434 1.550.000 1.550.000 1.550.000 

1
8  Capítol 7 9.262 433.404         

1
9  Capítol 8             

2
0  Capítol 9 448.864 426.937 280.551 663.079 519.112 478.887 

         
Superàvit / dèficit no financer 

      2
1 

Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 
9 – 16 – 17 – 18) 2.042.229 1.875.648 1.764.685 1.872.961 1.749.825 1.637.382 

         
Estat del romanent de tresoreria 

      2
2 

 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals  7.445.970 9.773.592 12.362.951 13.669.258 14.996.399 16.251.320 
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Deute viu 
       2

3  Deute viu a llarg termini 1.813.023 1.530.087 2.271.545 1.685.319 1.469.555 1.211.098 

2
4  Deute viu a curt termini 426.936 510.000 596.170 678.698 534.731 484.094 

2
5  Deute viu avalat a llarg termini             

2
6  Deute viu avalat a curt termini             

         
Capacitat / necessitat de finançament 

     2
7 Adquisicions netes d'actius financers 8.930.616 9.807.409 10.603.275 10.514.446 10.464.446 10.404.034 

2
8 Passius nets contrets 7.977.693 8.723.352 8.762.005 8.652.694 8.725.828 8.788.272 

2
9 

Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament 
(27 - 28) 952.923 1.084.057 1.841.270 1.861.752 1.738.618 1.615.762 

         
Estalvi corrent i resultat pressupostari 

     3
0 Estalvi corrent (7 – 16) 3.042.361 3.027.876 3.010.084 3.022.961 2.949.825 2.887.382 

3
1 

Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg 
termini (20) 448.864 426.937 280.551 663.079 519.112 478.887 

3
2 

Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 
31) 2.593.497 2.600.939 2.729.533 2.359.882 2.430.713 2.408.495 

3
3 

Altres despeses i ingressos no recurrents 
(17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 735.290 977.228 -178.400 975.000 1.025.000 1.075.000 

3
4 Resultat pressupostari (32 – 33) 1.858.207 1.623.711 2.907.933 1.384.882 1.405.713 1.333.495 

 
Si tenim en compte l’assumpció del nou servei de museu municipal per part de l’Ajuntament, la previsió d’ingressos i 
despeses per els exercicis 2016-2019 quedaran de la següent manera: 
 

   

Liquidació Previsions 

   
Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici 

Estat d'ingressos 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1  Capítol 1 5.883.664 6.293.922 6.293.922 6.293.922 6.293.922 6.293.922 

2  Capítol 2 363.063 306.738 306.738 306.738 306.738 306.738 

3  Capítol 3 1.378.615 1.256.702 1.256.702 1.326.702 1.326.702 1.326.702 

4  Capítol 4 2.132.163 2.134.167 2.126.167 2.126.167 2.126.167 2.126.167 

5  Capítol 5 160.413 72.125 72.125 72.125 72.125 72.125 

6 
 Ingressos corrents afectats a op.de capital 
(art.35, conceptes 396 i 397 i altres)   90.493 60.000       

7 
 Ingressos per operacions corrents ajustats 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) 9.917.919 9.973.161 9.995.654 10.125.654 10.125.654 10.125.654 

8  Capítol 6 6.010           

9  Capítol 7 95.993 535.346 471.035 400.000 350.000 300.000 
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10  Capítol 8             

11  Capítol 9 264.843 175.000 1.423.799 175.000 175.000 175.000 

         
Estat de despeses 

       
12  Capítol 1 3.480.218 3.646.737 3.683.204 3.720.036 3.757.237 3.794.809 

13  Capítol 2 3.059.204 2.840.304 2.882.391 2.882.911 2.911.508 2.929.978 

14  Capítol 3 43.952 41.831 7.076 82.641 85.731 87.842 

15  Capítol 4 292.185 416.413 420.577 424.783 429.031 433.321 

16 
 Despeses per operacions corrents (12 + 
13 + 14 + 15) 6.875.558 6.945.285 6.993.248 7.110.371 7.183.507 7.245.950 

17  Capítol 6 1.092.873 1.344.663 1.776.434 1.550.000 1.550.000 1.550.000 

18  Capítol 7 9.262 433.404         

19  Capítol 8             

20  Capítol 9 448.864 426.937 280.551 663.079 519.112 478.887 

         
Superàvit / dèficit no financer 

      

21 
Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 
+ 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 2.042.229 1.875.648 1.757.007 1.865.283 1.742.147 1.629.704 

         
Estat del romanent de tresoreria 

      

22 
 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals  7.445.970 9.773.592 12.362.951 13.669.258 14.996.399 16.251.320 

         Deute 
viu 

        
23  Deute viu a llarg termini 1.813.023 1.530.087 2.271.545 1.685.319 1.469.555 1.211.098 

24  Deute viu a curt termini 426.936 510.000 596.170 678.698 534.731 484.094 

25  Deute viu avalat a llarg termini             

26  Deute viu avalat a curt termini             

         
Capacitat / necessitat de finançament 

      
27 Adquisicions netes d'actius financers 8.930.616 9.807.409 10.603.275 10.514.446 10.464.446 10.404.034 

28 Passius nets contrets 7.977.693 8.723.352 8.762.005 8.652.694 8.725.828 8.788.272 

29 
Capacitat (+) / necessitat (-) de 
finançament (27 - 28) 952.923 1.084.057 1.841.270 1.861.752 1.738.618 1.615.762 

         
Estalvi corrent i resultat pressupostari 

      
30 Estalvi corrent (7 – 16) 3.042.361 3.027.876 3.002.406 3.015.283 2.942.147 2.879.704 

31 
Amortitzacions d’operacions de crèdit a 
llarg termini (20) 448.864 426.937 280.551 663.079 519.112 478.887 
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32 
Estalvi corrent després d’amortitzacions 
(30 – 31) 2.593.497 2.600.939 2.721.855 2.352.204 2.423.035 2.400.817 

33 
Altres despeses i ingressos no recurrents 
(17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 735.290 977.228 -178.400 975.000 1.025.000 1.075.000 

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 1.858.207 1.623.711 2.900.255 1.377.204 1.398.035 1.325.817 

 
 

Amb aquestes previsions d’ingressos i despeses es preveu: 
 

- Estalvi net positiu, calculada segons l’article 3.1 a de l’Ordre ECF/138/2007 
- Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu 
- Deute viu no superior a un 110 % dels ingressos corrents, calculat segons 

l’article 3.1.b de l’Ordre ECF/138/2007 
- Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies., d’acord 

amb el procediment especificat a l’article 4 del Real decret 635/2014, de 25 de 
juliol.  

 
L’interventor 
Adrián Sánchez Payán 
(signat electrònicament) 
 
 
ANNEX 2. ESTUDI  ECÒNÒMIC-FINANCER  

 
 

 
ASSUMPTE: NOU SERVEI MUNICIPAL DE MUSEU 
Exp. 223/2016  
Informe d’intervenció 27/2016 
 

 
 
Aquest treball pretén realitzar un estudi econòmic i financer per l’establiment d’un 
museu municipal a Sant Fruitós del Bages. 
Els costos s’han determinat utilitzant la informació continguda al pressupost municipal 
de l’exercici 2016 i anteriors, així com una previsió de despesa que es pretén que es 
dugui a terme amb aquest nou servei.  
En aquest estudi econòmic i financer s’han de concretar i establir: 

1. Les despeses inicials d’implantació del servei. 
2. Les despeses anuals de funcionament. 
3. Les fonts d’ingressos per a fer front a les despeses anuals de funcionament. 

 
1. Despeses inicials d’adequació d’edificis i equipament 

La gestió del museu ja s’està duent a terme per una entitat cultural sense ànim de 
lucre Col·lectiu de Recerca Històrica el Museu de Sant Fruitós de Bages. Per tant, 
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despeses inicials per tal de posar en marxa el servei no n’hi ha ja que el servei ja 
s’està prestant però no directament per l’Ajuntament. 
 

2. Les despeses anuals de funcionament 
Per cada any natural es preveuen les següents despeses de funcionament: 

- Despeses de personal (capítol 1) , es preveu que la Tècnica d’arxiu municipal 
hi destini un 10 % de la seva jornada, suposant un total de despesa de 
3.469,00 €. Això no suposarà un increment de la despesa de personal ja que la 
tècnica ja està contractada i només hi haurà una redistribució de les seves 
tasques.  
 

-  Compra de bens i serveis (capítol 2), 
o Activitats, es preveu duu a terme les següents activitats que en 

l’actualitat ja son sufragades per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
sumant un total de 1.500,00 €: 

 Festa d’Aniversari, 200,00 € 
  Dia Internacional dels Museus, 400,00 € 
  Fira de Santa Llúcia, 100,00 € 
  Exposició temporal anual: 800,00 € 

 
o Altres despeses de compra de béns corrents i serveis nous assumir per 

l’Ajuntament, sumant un total de 4.399,40 € 
 Contracte de lloguer: 300,00 € 
 Reparació i manteniment: 1.000,00 € 
 Material de conservació: 500,00 € 
 Serveis de neteja: 1.200,00 € 
 Contracte de manteniment de l’alarma: 320,40 
  Assegurança del contingut: 1.079,00 € 

 
o  Imputació dels costos indirectes 

  % dels costos directes del servei del museu respecte dels altres 
funcionals (costos directes del servei/costos directes de la resta 
de grups de programa menys els de l’Àrea 9(capítols I al IV)= 
9368,40 €/5.207.587,58 €= 0,001798 

 Costos d’actuacions de caràcter general a imputar de l’àrea 9 de 
despesa (capítols I a IV)=  2.483.781,08 € 

 Costos indirectes: 0,001798 x 2.483.781,08 € de costos 
d’actuacions de caràcter general= 4.465,84 € 

Degut a l’assumpció pròpia del servei es veu necessari efectuar la corresponent 
modificació de crèdit per tal d’ajustar el pressupost a la nova realitat del museu. 
 
Degut a que el local es en lloguer no hi ha costos d’amortització dels edificis, per tant 
no és susceptible d’inventari ni d’incorporació al balanç. 
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3. Les fonts d’ingressos per a fer front a les despeses anuals de 
funcionament. 

 
No es preveuen ingressos directes del servei de Museu municipal, ja que l’entrada a 
museu així com totes les activitats que es programen durant l’any es preveuen 
gratuïtes. Tot i així, s’ha de tenir present per exercicis futurs que es podria finançar 
l’activitat i el manteniment del servei mitjançant subvencions del Catàleg de Serveis de 
la Diputació de Barcelona al recurs anomenat “activitats de la Xarxa de Museus 
Locals” sempre i quan es pugui formalitzar l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals. 
 
En el pressupost inicial d’aquest 2016 es té previst les següents partides relacionades 
amb el Museu: 
 

- 32.333.22199 altres despeses museu 685,00 € 
- 32.334.48922 subvenció nominativa associació col·lectiu recerca històrica 

2.000,00 € 
Hi ha una sèrie de despeses que actualment l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja 
les assumeix en el conveni de col·laboració amb l’entitat Col·lectiu de Recerca 
Històrica. Són les següents: 
 

 Festa d’Aniversari, 200,00 € 
  Dia Internacional dels Museus, 400,00 € 
  Fira de Santa Llúcia, 100,00 € 

 
En conseqüència, el dèficit efectiu previst serà el següent: 
 

Despesa Museu  Import  
 Despesa ja soportada 
per l'Ajuntament  Dèficit real 

Costos de personal      3.469,00 €  
                                                              
3.469,00 €                   -   €  

Bens correns i serveis      5.899,40 €  
                                                                  
700,00 €      5.199,40 €  

Imputació costos 
indirectes      4.465,84 €  

                                                              
1.987,02 €      2.478,82 €  

TOTAL    13.834,24 €  
                                                              
6.156,02 €      7.678,22 €  

 
L’interventor 
Adrián Sánchez Payán 
(signat electrònicament) 
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ANNEX 3. PROJECTE D’ESTABLIMENT ( INCLOU MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I 
REGLAMENT ) .  

 
 
( VEURE ANNEX AL FINAL ) 
 
 
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  
 
 

16. Modificació del Reglament bàsic d'ús d'instal.lacions esportives 
municipals de Sant Fruitós de Bages ( exp. 369/2016 ) 

 
Primer. El Reglament bàsic d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós 
de Bages va ésser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 de 
maig de 2009 (BOPB número 201 de 22.8.2009). Aquesta ha sigut la norma utilitzada 
per l’àrea de esports per atendre les demandes d’utilització dels diversos equipaments 
esportius del municipi. 
  
Segon. Atès que per part d’alcaldia i de la regidoria d’esports es va demanar a la 
Tècnic d’esports la revisió del Reglament bàsic d’ús d’instal·lacions esportives 
municipals de Sant Fruitós de Bages per tal de regular de forma més concreta el 
funcionament de les piscines municipals.  
 
Atès que després de l’anàlisi del funcionament actual de les instal·lacions esportives 
municipals s’ha trobat adient modificar els articles referents a drets i obligacions dels 
usuaris; les faltes: amonestacions i sancions, l’Annex 1 referent al Catàleg 
d’instal·lacions, segons revisió feta el 2015 per la Secretaria General de l’Esport) i els 
referents a la normativa específica de les piscina municipal, es fa necessària 
l’actualització del marc normatiu municipal d’ús d’instal·lacions esportives, d’acord amb 
el text revisat pels tècnics municipals. 
 
Tercer. Atès que el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances i 
reglaments locals establert als articles 60 i ss. del Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, n’exigeix la 
proposta de avantprojecte  per part de la comissió d’estudi,la aprovació inicial, la 
informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que per l’aprovació d’aquest Reglament és necessari l’acord de la majoria simple 
per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Atès que l’ article 49.c) de la LBRL, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap  reclamació ni 
al·legació durant el termini de submissió a informació pública. 
 
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple de la corporació per l’article 22 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril (LBRL) i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMC) i atenent a la concreció de les modificacions al text del  Reglament, es 
considera pertinent que per part de la Comissió informativa de serveis a la ciutadania 
actuï com a Comissió d’estudi als efectes de valoració i assumpció de la proposta  per 
a la modificació del Reglament bàsic d’ús d’instal·lacions esportives municipals de 
Sant Fruitós de Bages,  aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 13 de maig de 2009. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació 
 
ACORDA :  
 
Primer. Iniciar l’expedient per l’aprovar la modificació del Reglament bàsic d’ús 
d’instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós de Bages, disposant que la 
Comissió informativa de serveis a la ciutadania informativa  actuï com a Comissió 
d’estudi, als efectes de valoració i assumpció de la proposta de Reglament  que 
s’efectua. 
 
Segon. Aprovar inicialment, previ dictamen favorable de la Comissió informativa de 
serveis a la ciutadania, la modificació del Reglament bàsic d’ús d’instal·lacions 
esportives municipals de Sant Fruitós de Bages, així com el seu text refós que 
s’annexa. 
 
Tercer. Obrir un termini d’informació pública d’aquest acord i del text revisat del 
Reglament d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós de Bages, durant 
de 30 dies, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i web municipal, per tal que 
s’hi puguin formular, per part de les persones interessades, reclamacions, proposar 
suggeriments i formular al·legacions que considerin oportunes. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials esmentades. 
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Si no s’hi formula cap reclamació, al·legació o suggeriments en aquest termini, el 
Reglament d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós de Bages, que 
s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i s’inserirà un anunci amb la referència d’aquesta 
publicació al DOGC. 
 
Quart. Reglament d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant Fruitós de 
Bages,  no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts als articles 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
regira mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà 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 

ajustat a dret.  
 
Participació de qui signa: 
 
Mireia Subirana Chaves, Instructora/proposa 
Tomàs Casero García, Regidor/ conforme amb la proposta 
(signatures electròniques) 
 
 
                                                                  ANNEX A 
 
 
MODIFICACIONS AL REGLAMENT BÀSIC D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE SNT FRUITÓS DE BAGES. 
 
Reglament bàsic d'ús instal·lacions esportives municipals Sant Fruitós de Bages 
Índex 
Capítol Preliminar (art. 1- 3) Concepte, objecte i àmbit d'aplicació. 
Capítol I   Sobre les Instal·lacions esportives municipals. 
Secció 1ª (art. 4- 10)  Normes Generals. 
Secció 2ª (art. 11- 13) La gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
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Secció 3ª (art. 14- 22) Sobre els usuaris. Drets i obligacions. 
Secció 4ª (art. 23- 31) Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions 

Esportives Municipals. 
Secció 5ª (art. 32- 35) Del material de les Instal·lacions esportives municipals i 

espais no esportius. 
Secció 6ª (art. 36)  De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
Secció 7ª (art. 37- 39) Aplicació de taxes i/o preus públics. 
Secció 8ª (art. 40)  Sobre la publicitat. 
Secció 9ª (art. 41- 46) Limitacions específiques: tabac, begudes i menjar. Servei 

de Bar. 
Secció 10ª (art. 47)  Del seguiment i control del Reglament. 
Secció 11ª (art. 48- 54) De les faltes: amonestacions i sancions. Règim 
sancionador. 
Secció 12ª (art. 55- 56) Del manteniment i conservació de les Instal·lacions 

Esportives Municipals. 
Capítol II (art. 57- 59)  Del cens Municipal d'Instal·lacions Esportives de 

Sant Fruitós de Bages. 
Capítol III    Normes específiques d’ús dels diferents instal·lacions 
    esportives.  
Annexos 
Annex 2 -  Secció 1ª (art. 60- 64) Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
Annex 3 -  Secció 2ª (art. 65- 69) Camp municipal de futbol Torroella de Baix 

   (camp terra). 
Annex 4 -  Secció 3ª (art. 70- 73) Zones esportives de lliure accés. 
Annex 5 -  Secció 4ª (art. 74- 83)  Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós 

de    Bages.     
Annex 6 -  Secció 5ª (art. 84- 89)  Piscina Municipal. 
Annex 7 -  Secció 6ª (art. 90- 94)  Conveni amb escoles per cessió de les 
      Instal·lacions Esportives.    
Disposició transitòria 
Disposició addicional 
Disposició derogatòria 
Disposició final 
 
Annex 1 - Catàleg Instal·lacions. 
 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR 
 
Concepte, objecte i àmbit d'aplicació. 
 
Article 1 
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les 
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM). Serà d'aplicació exclusiva al conjunt 
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d'instal·lacions esportives de titularitat pública municipal, propietat de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, ja siguin gestionades de forma directa, indirecta o per conveni 
de cessió amb centres d'ensenyament durant l'horari establert en cada cas. quedant 
excloses de la seva aplicació les que puguin tenir "gestió administrativa" que es 
regiran per un reglament propi. 
 
Article 2 
Són Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) les construccions, edificis, terrenys i 
recintes dedicats a la pràctica d'activitats físiques i esportives, tant si tenen un caire 
competitiu com si no.  
Tindran la mateixa consideració els serveis complementaris i espais reservats als 
espectadors, quan n'hi hagi. També ho seran els béns mobles incorporats, 
puntualment o permanent a les IEM. 
 
Article 3 
Les IEM definides en aquest reglament són béns de domini públic, afectes al servei 
públic. 
 
CAPÍTOL I 
Sobre les Instal·lacions esportives municipals. 
 
Secció 1ª. Normes generals. 
 
Article 4 
Les IEM de Sant Fruitós de Bages, propietat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, són les que s'assenyalen en el Catàleg d'Instal·lacions (veure annex 1). 
 
Article 5 
Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als ciutadans, 
sense cap altra limitació que el pagament del preu públic corresponent per utilitzar-les i 
la de la pròpia naturalesa de la instal·lació. 
L'accés s'haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d'entrada que 
s'estableixin per tal efecte a cada instal·lació, i seguint sempre les indicacions de 
l'organitzador, conserge o personal autoritzat, responsable de la IEM. 
 
Article 6 
Com a norma general no està permesa l'entrada d'animals a les IEM. Tan sols, 
excepcionalment, podran accedir-hi aquells animals que formin part de l'activitat i 
sempre que observin les mesures adients, tant de seguretat, higiene i altres, tant per 
les persones com pel propi animal, durant el temps estrictament necessari per la 
realització de l'activitat. En aquests casos serà necessari sol·licitar un permís exprés, 
que serà atorgat per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu 
responsable, segons normativa vigent al respecte. 
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Article 7 
Es podrà fer ús esportiu d'altres espais de la instal·lació, que no siguin terreny de joc, 
per activitats d'entrenament específic sempre que sigui autoritzat pel conserge o 
persona responsable de la instal·lació. 
 
Article 8 
a) Les IEM es destinaran a les pràctiques següents: 
Esport d'iniciació. 
Esports de competició. 
Educació física escolar. 
Activitats organitzades per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
Activitat física i esportiva de lleure. 
b) També s'hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com 
recreatives o culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ informe favorable 
de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament.  
En aquests casos caldrà també disposar dels permisos previstos legalment, per a la 
celebració d'aquests tipus d'actes o activitats, i complir amb tots els aspectes que es 
consideri necessaris recollits per escrit en unes clàusules específiques. 
 
Article 9 
Les activitats a que es refereix l'article 8 poden ser classificades en principals o 
secundàries. Les activitats principals són aquelles que corresponen a l'entrenament i 
competició esportiva del equips que formen part dels clubs usuaris habituals de la 
instal·lació, i les organitzades pel propi Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, havent-
se de compaginar amb la resta d'activitats de la instal·lació. Tindran caràcter prioritari 
sobre la resta d'activitats.  
Seran activitats secundàries les altres activitats. 
 
Article 10 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa d'una assegurança de responsabilitat 
civil pels danys que es puguin produir derivats de l'ús de les IEM. 
En cap cas respondrà dels riscs d'accidents derivats de la pròpia activitat autoritzada, 
assegurança que haurà d'anar a càrrec dels propis usuaris. 
 
Secció 2ª. La gestió de les Instal·lacions esportives municipals. 
 
Article 11 
La gestió de les IEM podrà tenir les fórmules següents: 
a) És gestió directa de la instal·lació quan aquesta es du a terme per personal 
depenent de l'Ajuntament. El representant de l'Ajuntament i responsable de la 
instal·lació serà el conserge de la mateixa o el representant de l'Ajuntament amb 
aquesta funció. 
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b) És gestió indirecta quan aquesta o els serveis que es duen a terme, sense deixar de 
ser públics, es porten a terme per persones físiques o jurídiques que desenvolupen 
una activitat substitutòria o concurrent pel que fa a les de l'Ajuntament en l'exercici de 
les seves competències en matèria esportiva. En aquest cas es regularà mitjançant 
concessió de llicència d'ús, o altra figura jurídica, que determinarà les condicions de la 
gestió, en favor d'un club o persona jurídica, i en la que tindrà preferència la condició 
d'entitat esportiva sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre 
d'associacions Esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya i inscrita també en el Registre d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
c) Gestió d'instal·lacions esportives escolars mitjançant conveni. L'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages es farà càrrec de la gestió de les Instal·lacions esportives de 
determinats centres escolars (aquells amb els quals es tingui conveni que ho reguli) 
fora de l'horari escolar. 
Aquestes instal·lacions tindrien la consideració d'IEM durant aquest horari. 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al seu torn, podrà cedir la gestió d'aquests 
instal·lacions fora de l'horari escolar a terceres entitats, sempre i quan aquestes 
entitats ja portin la gestió indirecta d'alguna altra IEM. 
 
d) Gestió administrativa. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà determinar la 
concessió de l'explotació d'una IEM a tercers mitjançant la fórmula jurídico-
administrativa que correspongui, que determinarà la seva gestió pròpia i el seu 
reglament concret. 
 
Article 12 
La regulació de cada forma de gestió serà determinada d'entre les previstes per la 
legislació aplicable a les corporacions locals. 
 
Article 13 12 
En qualsevol cas l'usuari sempre disposarà del full de reclamació a cada instal·lació, 
per poder formular les seves queixes amb escrit adreçat al Regidor d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Article 14 13 
Els conserges o persones responsables, en tots els sistemes de gestió, tenen la 
obligació d'omplir i signar el full d'incidències i control diàriament, en el qual 
s'especifica l'activitat de la instal·lació. 
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Secció 3ª. Sobre els usuaris. Drets i obligacions. 
 
Article 15 14 
Poden ser usuaris de les IEM, totes aquelles persones o grups de persones de Sant 
Fruitós de Bages que pertanyin a les següents categories: 
a) Els clubs i entitats esportives. 
b) Els centres escolars. 
c) Els usuaris dels serveis organitzats per l'Ajuntament pròpiament. 
d) Els usuaris individuals. 
e) Els grups i col·lectius, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no. 
Poden ser també usuaris les persones o grups de persones d'altres poblacions, 
sempre segons disponibilitat horària i d'espai, i prèvia autorització de l'Ajuntament. 
 
Article 16 15 
L'usuari sempre que pagui el preu públic, corresponent a cada instal·lació, té dret a 
utilitzar les IEM segons es preveu en aquest reglament bàsic d'ús i serà d'aplicació la 
normativa local que reguli la seva tramitació. L'usuari estarà obligat a acreditar aquest 
pagament sempre que sigui requerit per un responsable de les IEM. L'ús de les 
Instal·lacions no podrà ésser exclusiu dels socis ni dels abonats o esportistes de les 
entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, però si que aquests usuaris 
gaudiran d'un ús preferent. 
 
Article 17 16 
Cap usuari pot fer ús d'una IEM sense rebre prèviament l'autorització pertinent, tal com 
s'especifica en la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 18 17 
Tots els usuaris de les IEM de Sant Fruitós de Bages, queden subjectes a aquest 
Reglament Bàsic d'ús i a tots els reglaments de rang superior a aquest reglament que 
facin referència a la utilització de les Instal·lacions esportives i Instal·lacions esportives 
municipals; així com a les lleis que afectin la pràctica de l'activitat que s'hi porti a 
terme. 
 
Article 19 18 
L'accés al terreny de joc i vestidors està restringit única i exclusivament als esportistes 
i cos tècnic, al delegat de camp, als àrbitres i als seus assistents. Aquest es realitzarà 
pel túnel de vestidors en aquelles Instal·lacions que en disposin, a la resta aquest 
accés s'efectuarà de la forma que s'indiqui en cada cas. 
 
Article 20 19 
Altres persones lligades als clubs usuaris, o a l'activitat que es desenvolupi, podran 
accedir a vestidors o terreny de joc, sempre que siguin autoritzades pels delegat de 
camp en competició o pel conserge o persona responsable en defecte de delegat de 
camp, i les circumstàncies ho aconsellin. 
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Article 20 
Els drets dels usuaris dels equipaments esportius són:  
a) Accedir als IEM assignats, dintre de l’horari autoritzat i per a la finalitat per a la qual 
acreditin estar autoritzats.  
b) Realitzar les activitats esportives per a les quals tinguin autorització.  
c) Utilitzar els serveis d’accés general dels IEM.  
d) Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei. Això es 
farà a través d’una instància genèrica de l’Ajuntament. 
e) Rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de la data de la seva presentació, llevat que donin lloc a un procediment 
administratiu que tingui en norma de rang de llei altres terminis màxims de resolució.  
f) Sol·licitar informació sobre els equipaments i els serveis i activitats disponibles.  
g) Exercir els drets regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
Article 21 
Les obligacions, de compliment general, dels usuaris dels equipaments esportius són: 
a) Fer-ne un bon ús, respectar i tenir cura dels equipaments, del material esportiu, del 
mobiliari i de qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.  
b) Mostrar al personal al servei dels equipaments l’autorització per usar-los, en el 
moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.  
c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de l’equipament i, amb aquesta finalitat, 
fer ús de les papereres i dels recipients higiènics disponibles.  
d) Respectar l’horari de funcionament. Fora d’aquest horari no es podrà accedir a les 
instal·lacions. 
e) Seguir les instruccions i indicacions que faci el personal de servei.  
f) Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els 
desperfectes o les deficiències en el funcionament de l’equipament.  
g) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i usuàries i el personal que hi treballa.  
h) Respectar i tenir cura dels jardins i l’arbrat.  
i) Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai 
esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.  
j) Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus 
d’equipament.  
k) Abandonar l’equipament quan hagin estat advertits de l’incompliment de la 
normativa aplicable i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el 
personal de l’equipament està facultat per expulsar qualsevol persona o entitat que no 
compleixi els mandats o les prohibicions contingudes en els preceptes d’aquest 
Reglament, tant si es tracta de normes generals aplicables a tots els equipaments o 
específiques d’un determinat equipament.  
l) Permetre la incorporació de les dades estrictament necessàries als fitxers informàtics 
creats per a la gestió del servei, amb les garanties previstes a la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.8  
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m) No capturar imatges dels equipaments ni de les persones usuàries, per qualsevol 
mitjà o en qualsevol suport, sense la autorització expressa de la Regidoria d’Esports 
de Sant Fruitós de Bages i de les persones que hi puguin aparèixer. 
 
Article 22 
Són obligacions específiques per als usuaris col·lectius, a més de les determinades 
anteriorment per a tots els usuaris, les següents:  
a) Designar, davant l’Ajuntament, la persona que representa l’entitat als efectes 
d’elaborar el pla d’usos de cada temporada. 
b) Designar una persona delegada dels equips, que ha de col·laborar en el control de 
les competicions i entrenaments.  
c) Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant 
practicants com públic assistent, si s’escau.  
d) Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les 
activitats que es produeixi durant la seva permanència en l’equipament.  
e) Utilitzar l’equipament per a la finalitat determinada en l’autorització i segons el 
calendari previst al pla d’usos, complint les condicions que es pugessin haver establert 
en la concessió de l’autorització.  
f) Respectar el nombre d’usuaris previst en l’autorització concedida.  
g) Sol·licitar expressament a la Regidoria d’Esports de Sant Fruitós de Bages permís 
per modificar qualsevol de les condicions d’ús previstes en l’autorització concedida.  
h) Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de 
la resta d’usuaris i usuàries dels IEM.  
i) No dur a terme cursets particulars. 
 
Secció 4a. Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 21 23 
Totes les sol·licituds d'ús s'han de fer per escrit, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages mitjançant els fulls específics destinats per fer-ho. 
L'autorització de l'ús correspon al Regidor d'esports o persona en qui delegui, o al 
conserge o responsable de la instal·lació segons el tipus d'activitat. 
 
Article 22 24 
Hi ha dues classes diferenciades de sol·licituds d'ús: 
 
1. Anuals: Per tota la temporada, per entrenaments i/o competició esportiva o altres 
activitats recollides en l'article 8 que durin tota la temporada esportiva o curs escolar. 
Les sol·licituds per la propera temporada esportiva es faran arribar a l'Ajuntament, o en 
el seu cas a les entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, entre els dies 1 i 15 
de juliol de cada any i mitjançant escrit a l'efecte. 
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En cas de no haver acord, els quadrants anuals d'utilització seran aprovats inicialment 
per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, i es comunicaran als usuaris, que tindran 
un termini de temps per tal de presentar-hi les esmenes. 
Els clubs que no facin les sol·licituds dins del termini previst hauran d'acomodar-se, 
posteriorment, als horaris lliures. 
Els horaris d'ús de les IEM que restin lliures quedaran a disposició de l'Ajuntament o 
entitat de gestió indirecta de la IEM. 
Tindran preferència en l'ús de les Instal·lacions els clubs que les utilitzin habitualment. 
 
2. Puntuals 
2.1. Que es poden sol·licitar al conserge o al responsable de la IEM: 
Usuaris habituals de la IEM dins de l'horari que té concedit per entrenaments o 
competició, per una activitat esportiva i diferent de les esmentades. En aquests casos, 
el conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi 
ha cap coincidència amb altres entitats o equips. 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora del seu horari habitual i dins de 
l'horari de la instal·lació, per activitats esportives o no esportives. En aquests casos, el 
conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi ha 
cap coincidència amb altres entitats o equips. 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora de l'horari de la instal·lació, per 
activitats esportives o no esportives. En aquests casos el conserge o responsable de 
la instal·lació farà arribar la sol·licitud a Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, qui 
decidirà. 
2.2. Que s'ha de fer directament a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament. 
Usuaris no habituals, per activitats esportives o no esportives. 
 
Article 23 25 
Una vegada autoritzada una sol·licitud puntual, en el cas que sigui preceptiu, s'haurà 
d'abonar el preu públic o taxa corresponent abans de realitzar l'activitat de la manera 
que s'indiqui. 
 
Article 24 26 
L'autorització haurà de ser presentada, en tots els casos, al conserge o al responsable 
de la IEM. Si aquesta no es presentés o no anés degudament conformada, amb el 
segell d'autorització de l'Ajuntament o l'autorització pertinent, el conserge o 
responsable de la instal·lació no posarà a disposició de l'usuari cap element de la 
instal·lació, ja que l'activitat no constaria com a autoritzada. 
 
Article 25 27 
Validesa de les sol·licituds: 
a) En el cas de les sol·licituds anuals, aquestes tenen validesa fins el termini de la 
temporada esportiva per la qual ha estat autoritzat l'ús. 
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b) En el cas de les sol·licituds puntuals, la seva validesa vindrà marcada per les dates i 
hores que constin al full d'autorització, i la seva utilització no pot anar més enllà del 
que en un principi s'ha aprovat. 
c) Tindran caràcter personal i intransferible. 
d) No es podran introduir variacions en cap dels paràmetres de l'autorització. Si es vol 
introduir alguna modificació, aquesta s'haurà de comunicar per escrit amb un mínim de 
15 dies d'antelació a l'Ajuntament que decidirà sobre l'oportunitat o no de la 
modificació. 
e) L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l'autorització abans que 
venci el termini establert, total o parcialment, per causa d'interès públic. En aquest cas 
ho haurà de comunicar a l'afectat en la major brevetat possible. 
f) L'Ajuntament podrà deixar, també, sense efecte l'autorització d'ús donada a 
qualsevol usuari, per incompliment de les obligacions que estableix l'acord o conveni 
corresponent o aquest reglament, i sense dret a cap indemnització, havent de pagar 
l'usuari el preu públic corresponent a la utilització. En aquest cas s'aplicaran les 
amonestacions i/o sancions corresponents, tal com s'especifica a la secció onzena. 
g) El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament d'algun espai o de 
tota la instal·lació quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat, 
consideri que existeix algun risc per a les persones o per a les Instal·lacions. 
 
Article 26 28 
Quant l'horari i les dates d'utilització de les IEM, es podran autoritzar les sol·licituds 
que compleixin amb els següents requisits: 
 
Estar dins l'horari d'instal·lació, que ve establert pels quadrants anuals d'utilització, 
aprovats a l'inici de temporada per la Regidoria d'Esports.  
No estar compresa en dia festiu. 
Estar dins la temporada esportiva que serà considerada de setembre a juny, com a 
norma general. Les sol·licituds que no tinguin en compte algun d'aquests punts seran 
estudiades per la Regidoria d'Esports, qui decidirà. 
Al respecte, es farà públic cada any un calendari anual de tancament de les IEM, per a 
dies festius o períodes vacacionals. 
 
Article 27 29 
En totes les autoritzacions d'ús, a excepció dels usuaris individuals, hauran d'estar 
presents tot al llarg de l'activitat les persones responsables - directiu, delegat de camp, 
mestre, entrenador,.. del grup, en nombre suficient, els quals s'hauran d'acreditar 
davant del responsable de la instal·lació. 
 
Article 28 30 
En cas d'assistència de públic, espectadors o acompanyants, l'usuari haurà de garantir 
l'ordre i el comportament cívic dels mateixos. 
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Article 29 31 
Els usuaris d'una instal·lació, que participin en competició, hauran d'entregar, 
obligatòriament, els calendaris de competició de tots els seus equips i esportistes, 
abans de començar la mateixa, per tal de que la Regidoria d'Esports o l'entitat de 
gestió de la IEM tingui ple coneixement de la competició. 
Totes les modificacions s'hauran de comunicar amb 15 dies d'antelació. 
 
Secci 5a. Del material de les Instal·lacions esportives municipals i espais no 
esportius. 
 
 
Article 30 32 
 
Tots els usuaris tenen dret, prèvia autorització de la Regidoria d'Esports, a fer servir el 
material disponible a cada instal·lació, sempre que aquest sigui inherent a la seva 
activitat. 
La Regidoria d'Esports es farà càrrec d'aquells desperfectes ocasionats a 
conseqüència del desgast que produeix la utilització del mateix. 
Tots aquells que utilitzin el material incorrectament, no el facin servir per allò que està 
destinat, el malmetin expressament o no actuïn de bona fe, així com amb la resta 
d'elements de la IEM, es faran responsables de la reposició dels mateixos, no sense 
que quedin exempts de les responsabilitats derivades de les seves actuacions davant 
l'Administració Pública o particulars. 
 
Article 31 33 
Els usuaris de les IEM podran dipositar-hi material esportiu, sempre i quan l'espai ho 
permeti i l'activitat a desenvolupar així ho requereixi.  
La Regidoria d'Esports no es farà responsable dels desperfectes o robatoris que es 
produeixin, en el material dipositat. 
 
Article 32 34 
Els usuaris de les IEM, i en especial aquells que les utilitzen de manera compartida 
amb altres usuaris de diferents disciplines esportives, seran els responsables de posar 
i treure el material esportiu i de funcionament de la seva activitat, ja sigui propi o 
municipal. Es comptarà, sempre que sigui possible, amb la col·laboració del conserge 
o persona responsable de la IEM. 
 
Article 33 35 
Altres espais 
Els clubs usuaris de les Instal·lacions podran fer ús de magatzems, com a oficines o 
altres, i taquilla de venda d'entrades quan ho autoritzi la Regidoria d'Esports. En els 
casos de gestió indirecta (o altres formes de gestió) aquesta autorització anirà 
precedida pel vist i plau del club beneficiari de la llicència d'ús.  
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Secció 6a. De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
Article 34 36 
a) En totes aquelles Instal·lacions de gestió directa, La Regidoria d'Esports no 
prestarà, per norma, les claus a cap usuari. En cas de que l'activitat ho requereixi 
s'haurà de demanar per escrit a la Regidoria d'Esports. 
b) A les Instal·lacions amb gestió indirecta, tan sols el responsable de la mateixa 
comptarà amb un joc de claus, les quals no es poden prestar a terceres persones 
sense la conformitat expressa de la Regidoria d'Esports. 
c) Els usuaris als quals se'ls cedeixi la utilització de les claus d'una instal·lació 
determinada, tenen restringida la seva activitat a aquella per la qual han estat cedides 
les claus. L'usuari haurà de respondre de qualsevol desperfecte que es produeixi a la 
instal·lació, per l'activitat o pel mal ús de les mateixes, incorrent-ne en responsabilitat 
civil. 
 
Secció 7a. Aplicació de taxes i/o preus públics. 
 
Article 35 37 
Cada any la Regidoria d'esports i El Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i/o 
la Junta de govern local si aquest ho ha delegat, aprova les taxes i/o els preus públics 
per a cada servei i/o espai esportiu per a cada modalitat d’ús vigents pels diferents 
usos de les IEM. El pagament la taxa i/o del preu públic corresponent a cada servei i/o 
activitat, que serà obligatori, s'efectuarà segons el tipus de sol·licitud autoritzada, 
esmentada a la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 36 38 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament  de la taxa i/o del preu públic 
establerts per cada servei i/o espai esportiu, no es realitzi l'activitat, no es presti el 
servei o l'ús de la IEM, es podrà procedir a la compensació que correspongui. 
 
Article 37 39 
Quan la taxa i/o els preus públics no s'hagin satisfet en el venciment del període de 
pagament voluntari, s'iniciarà la via d'apremi seguint el procediment previst en la 
legislació reguladora de la matèria així com en les ordenances fiscals. des del dia 
següent, aplicant el sistema que disposi i aprovi l'Administració Municipal. 
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Secció 8a. Sobre la publicitat. 
 
Article 38 40 
a) L'autorització per instal·lar publicitat a les IEM és competència de la Regidoria 
d'Esports. 
b) Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de 
publicitat, Sigui quin sigui el seu suport físic, gràfic o pantalla d'imatge, estàtic o mòbil, 
permanent o no, que estigui ubicada a les IEM. 
c) L'Ajuntament podrà cedir i autoritzar discrecionalment l'existència de publicitat i els 
drets econòmics que generi, a les entitats que gestionin indirectament una IEM, o a 
l'usuari de la instal·lació o a l'organitzador d'una activitat, segons el cas, que hauran de 
complir amb els condicionants legals que això representi. 
 
Secció 9a. Limitacions específiques: Tabac, Begudes i Menjar 
Servei de bar. 
 
Secció 9a. Servei de bar, venta i consum de tabac, begudes i menjar. 
 
Article 39 41 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà cedir, sota contracte o atorgament de 
llicència, l'explotació dels establiments dedicats a la venda de consumibles que es 
trobin dins o annexes a les IEM. Aquest contracte o atorgament de llicència obligarà 
els establiments, que observaran la normativa vigent al respecte en tot moment. En 
cas de no complir amb la normativa legal vigent o incórrer en incompliment d'algun 
precepte legal, l'Ajuntament podrà retirar la concessió, sense perjudici d'altres accions 
legals, i sense tenir dret, el concessionari, al cobrament de cap indemnització. 
  
Article 40 42 
Venda i consum de tabac 
A cap IEM està permesa la venda de tabac. Quant el consum de tabac s'observaran 
les següents especificitats: 
a) IEM cobertes: Com recintes tancats que són, està prohibit fumar a totes les 
dependències. Tan sols es permetrà fumar en aquelles zones estrictament 
assenyalades a l'efecte. 
 b) IEM descobertes: està expressament prohibit fumar en les dependències tancades 
de la instal·lació: vestidors, gimnàs, consergeria, magatzems, etc. 
 
Article 41 43 
Venda i consum de begudes 
a) A les IEM, i en especial aquelles amb servei de bar, ja sigui permanent o 
provisional, no es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alcohòliques 
de més de 20º (segons estableix la Llei 8/1998, de segona modificació de la Llei 
20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència). 
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b) Durant la celebració de partits i competicions oficials no es podrà vendre ni 
consumir cap tipus de begudes alcohòliques a les IEM (En aplicació de la Llei 1/2000, 
de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport). 
c) Accés a la instal·lació amb beguda: 
1)  Només pot accedir amb begudes a totes aquelles zones indicades a tal efecte. 
2) Totes les begudes s'hauran de servir en gots de plàstic, i per tant no es podran 
introduir envasos de vidre, ni metàl·lics. 
3. En els annexos específics de cada instal·lació es preveurà expressament els espais 
on es podrà accedir amb begudes. 
 
Article 42 44 
La persona que no compleixi amb el que disposen els articles precedents, art. 40 42 i 
art. 41 43, serà convidada a consumir el tabac o la beguda en el lloc permès. En cas 
de negar-se podrà ser expulsada de la instal·lació en acolliment del dret d'admissió. 
 
Article 43 45 
No és permès menjar cap producte amb closca (pipes, etc) o productes similars, a cap 
IEM, sinó és a les zones delimitades com a bar o vestíbul. 
 
Article 44 46 
Aquestes limitacions, que constaran assenyalades en la retolació dels diferents espais, 
es marcaran en funció de la normativa legal vigent. 
 
Secció 10a. Del seguiment i control del Reglament. 
 
Article 45 47 
El seguiment i control de l'aplicació i compliment del present Reglament s'efectuarà: 
En primera instància pels conserges o persona responsable de les diferents IEM, que 
faran una aplicació concreta del present Reglament, amb la intenció de vetllar pel bon 
ús i funcionament de les mateixes. Farà arribar un informe a la Regidoria d'Esports 
quan ho cregui oportú o sempre que aquests ho sol·licitin. De forma permanent el 
seguiment de la instal·lació es farà mitjançant els fulls de control setmanal. 
En segona instància, per la Regidoria d'Esports, qui tindrà la facultat d'interpretar el 
Reglament, de fer-ne el seguiment i control, i proposar les resolucions i sancions que 
cregui oportunes. 
 
Secció 11a. De les faltes: amonestacions i sancions. Règim sancionador. 
 
Article 46 48 
Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament Bàsic i/o els 
annexos, facin mal ús de les IEM o del material dipositat, actuïn en contra dels 
conserges o la resta d'usuaris, i en general no actuïn de bona fe, hauran de respondre 
davant dels organismes competents dels seus actes, segons la normativa vigent que 
sigui d'aplicació.  
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L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no respondrà civil ni penalment dels danys que 
se'n derivin d'aquests actes. 
L’incompliment de les obligacions i prohibicions contingudes en aquest Reglament 
constitueix infracció administrativa.  
Les infraccions tipificades en aquest Reglament es qualifiquen de lleus, greus i molt 
greus.  
 
Article 49 
Són infraccions lleus:  
a) L’incompliment de les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon 

ús dels equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan no comporten danys a 
aquests.  

b) La negativa a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la 
condició d’usuari.  

c) L’ incompliment del pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments.  
d) La negativa a seguir les instruccions i indicacions del personal del servei en relació 

amb l’ús correcte dels equipaments i el funcionament de les activitats.  
e) L’incompliment de la normativa relativa a la comunicació dels usuaris integrants 

d’un col·lectiu.  
f) L’incompliment de les condicions establertes com a obligatòries en la normativa 

específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments.  
g) La resta de vulneracions, conculcacions o inobservances de les prohibicions o de 

les obligacions contingudes en el present Reglament i que no estiguin tipificades 
com a infraccions greus o molt greus.  

 
Article 50 
Constitueixen infraccions greus les següents:  
a) Incomplir les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon ús dels 

equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan comportin danys a aquests.  
b) Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en els 

equipaments.  
c) Negar-se a abandonar l’equipament, quan ho requereixi el personal, per haver 

incomplert aquest Reglament o qualsevol altra normativa vigent d’aplicació.  
d) Utilitzar l’equipament, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a 

les quals s’ha concedit l’autorització.  
e) Incomplir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments quan comporti 

afectació a la resta d’usuaris o al servei.  
f) Utilitzar els equipaments d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten 

en la relació autoritzada.  
g) Accedir als equipaments sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.  
h) Incomplir la normativa d’accés de menors d’edat als equipaments esportius.  
i) Realitzar actes, comportaments o conductes establerts com a no permesos en la 

normativa específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels 
equipaments.  
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j) Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus als equipaments, 
perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no 
es trobin qualificades de molt greus.  

k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.  
 
Article 51 
Són infraccions molt greus les següents: 
a) Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en 

els equipaments.  
b) Realitzar activitats o utilitzar l’equipament esportiu per a activitats col·lectives 

diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 
c) Utilitzar els equipaments esportius per a finalitats distintes a les esportives, sense 

l’autorització corresponent.  
d) Dur a terme activitats prohibides en el Reglament quan aquestes siguin 

susceptibles de generar un rendiment econòmic.  
e) Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus als equipaments, 

perjudicis greus a altres usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis.  
f) Reincidir en la comissió d’infraccions greus.  
 
Article 52 
Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions seran 
les següents:  
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 

euros i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini 
màxim d’1 mes.  

b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 euros fins a 1.500 euros i 
poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini de 1 mes 
i 1 dia fins a 1 any.  

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501 euros fins a 3.000 
euros i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini 
d’1 any i 1 dia fins a 5 anys.  

La sanció accessòria de suspensió del dret d’ús dels equipaments esportius comporta 
la impossibilitat de gaudir de la condició d'usuari dels equipaments esportius en la 
condició i extensió que motivadament es reculli en la resolució sancionadora. 
Tanmateix, l’autoritat que incoa l’expedient sancionador, motivadament, pot acordar 
com a mesura cautelar la suspensió del dret d’ús dels equipaments esportius.  
 
Article 53 
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els criteris següents:  
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.  
b) La transcendència social dels fets.  
c) La naturalesa dels perjudicis causats.  
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.  
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e) la bona o mala fe dels infractors.  
f) el benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció.  
 
Article 54 
Són responsables directes de les infraccions a aquest Reglament:  
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret 

dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal 
d’inimputabilitat. En aquest darrer cas, en responen els pares, les mares, els tutors, 
les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.  

b) Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitza 
l’activitat formant part d’un col·lectiu, són també responsables de les infraccions que 
aquella persona realitzi.  

c) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la 
infracció, d’acord amb allò que s’estableix a la legislació vigent, són també 
responsables, juntament amb la persona infractora.  

d) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un 
dret que se’ls ha concedit, cometen una de les infraccions especificades en aquest 
Reglament. 

La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent 
no eviten, en cap cas, l’obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats als IEM. 
 
Secció 12. Del manteniment i conservació de les Instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 47 55 
Els usuaris tenen dret a rebre les Instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja, i 
l'obligació de conservar-lo.  
 
Article 48 56 
La Regidoria d'Esports estudiarà i proposarà un pla de manteniment ordinari anual i els 
plans específics d'estiu, per la conservació i millora de les IEM. El manteniment i cura 
diari de la instal·lació correspondrà al conserge o persona a qui correspongui segons 
el tipus de gestió de la mateixa. 
 
 
CAPÍTOL II  
Del Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 49 57 
Es constitueix  formarà el Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals a l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages com a competència obligatòria, d'acord amb l'article 38.1 de la 
Llei 8/1988 del 7 d'abril, de l'Esport. 39 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel 
que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 121 de 158 

 
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 50 58 
S'hauran d'inscriure en el Cens Municipal totes les Instal·lacions esportives, públiques 
o privades, que estiguin situades dins del terme municipal de la població de Sant 
Fruitós de Bages, llevat d'aquelles que formen part de residències privades col·lectives 
o individuals. 
 
Article 51 59 
Cada quatre anys s'actualitzarà el Cens d'Instal·lacions Esportives i la Regidoria 
d'Esports enviarà un imprès al domicili social o a la seu dels gestors per tal que 
n'actualitzin les dades. 
 
El Cens actualitzat a data de 2015 d’instal·lacions esportives és el que figura a 
l’Annex. 
 
CAPÍTOL III  
Normes específiques d’ús de les diferents instal·lacions esportives. 
 
Annex 2. Secció 1ª Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
 
Article 1 60 
El Camp Municipal de Futbol és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, 
especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis i 
complements i espai reservat al públic. 
 
Article 2 61 
Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages i 
els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran preferència en 
els horaris els clubs beneficiaris de la mateixa, i a continuació els de la resta de clubs 
de futbol de la població. 
 
Article 3 62 
Terreny de joc 
El Camp Municipals de Futbol consta de 2 espais esportius o terrenys de joc, un camp 
gran (que inclou 2 camps de futbol-7 transversals) i un camp annex de Futbol-7, 
ambdós són de gespa artificial, i en cada cas es pot practicar futbol 11 i futbol 7. 
 
Article 4 63 
Camps Municipals de Futbol amb gespa artificial 
El calçat de les persones que tenen accés al terreny de joc haurà de ser amb sola de 
goma, i està expressament prohibit accedir amb botes amb tacs d'alumini. 
En aquestes Instal·lacions està expressament prohibit fumar, menjar aliments amb 
closca (pipes, cacauets,..) i menjar xiclets a totes les zones de proximitat a la gespa, ni 
utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc,.. La utilització de 
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qualsevol d'aquestes substàncies seran considerades com a falta, i per tant serà 
sancionable.  
El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a les 
seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin el 
present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la gespa 
artificial. 
 
Article 5 64 
El Camp Municipal de Futbol disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
 
Annex 3. Secció 2ª Camp municipal de futbol Torroella de baix (camp terra). 
 
Article 1 65 
El Camp Municipals de Futbol de Torroella de Baix és una IEM dedicada a la pràctica 
esportiva, especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels 
serveis i complements. 
 
Article 2 66 
La gestió d'aquestes instal·lacions es realitzarà de forma directa per l'Ajuntament, o 
indirecta per part de clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages que 
tinguin concedida la llicència d'ús d'una instal·lació concreta. 
La modificació del que es detalla a continuació en el present article, en referència al 
tipus de gestió, no farà modificar el present Reglament, ja que es considerarà en els 
annexos corresponents a les llicències d'ús. 
 
Article 3 67 
Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages i 
els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran preferència en 
els horaris el club beneficiari de la mateixa, i a continuació els de la resta de clubs de 
futbol de la població. 
 
Article 4 68 
Terreny de joc 
El Camp Municipal de Futbol de Torroella de Baix consta de 1 terreny de joc de terra. 
 
Article 5 69 
El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a les 
seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin el 
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present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la 
instal·lació. 
 
Annex 4. Secció 3ª Zones esportives de lliure accés. 
 
Article 1 70 
El municipi de Sant Fruitós de Bages disposa d'una sèrie de petites zones esportives 
ubicades en indrets de públic accés i sense cap tipus de control d'accés ni vigilància, i 
que estan pensades per a l'accés lliure dels veïns i veïnes del municipi. 
Aquestes zones són les següents: 
 
Circuit Esportiu Av. Sant Joan 
Pista Poliesportiva C. Verge de Fàtima 
Tennis taula Pl. La Rosaleda 
Zona exterior Pavelló d'Esports  
Parc del Bosquet Àrea d’Activitat Física El Bosquet 
Parc de La Rosaleda  
Parc a Pineda de Bages 
Parc a Torroella de Baix  
Zona esportiva Les Brucardes 
Zona exterior Camp de Futbol  
Àrea Esportiva Font de la Tolega 
 
Aquestes zones esportives són de lliure utilització per part de tots els veïns i veïnes de 
Sant Fruitós de Bages, que seran també responsables de fer-ne un bon ús, conforme 
al que recull el rètol informatiu de cada instal·lació. 
 
Article 2 71 
L'Ajuntament no és fa responsable dels danys personals que es puguin derivar de fer 
un mal ús d'aquestes instal·lacions. 
 
Article 3 72 
Queda totalment prohibit utilitzar aquestes zones esportives per la celebració de cap 
tipus d'activitat competitiva. 
 
Article 4 73 
Els menors de 14 anys sempre hauran d'estar acompanyats o supervisats per un 
adult. 
 
Annex 5. Secció 4ª. Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 1 74 
El Pavelló Municipal d'Esports de Sant Fruitós de Bages és una IEM, dedicada a la 
pràctica esportiva, especialment del bàsquet, voleibol, handbol, futbol sala i escalada, 
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tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis complementaris i espai 
reservat al públic. 
 
Article 2 75 
Seran usuaris preferents els clubs de bàsquet, voleibol, handbol i futbol-sala de Sant 
Fruitós de Bages i els seus esportistes, i els centres d'ensenyament de la població. 
 
Article 3 76 
La instal·lació consta dels següents espais esportius: 
a) Pista Poliesportiva Central 
En el mateix espai hi ha practicables: 
+ 3 Pistes de Bàsquet Transversals  
+ 2 Pistes de Voleibol Transversals 
b) Rocòdrom 
 
 
Article 4 77 
És obligatori l'ús de calçat esportiu a les instal·lacions, en cap cas es podrà utilitzar el 
mateix calçat que s'utilitza pel carrer, encara que sigui esportiu. Es procurarà molt 
especialment dur les soles netes de terra o pedres. 
 
Article 5 78 
El Pavelló Municipal d'Esports disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
Annex 5.1. Secció 4ª.1. Reglament per l'ús del rocòdrom "El Puig" (pavelló 
d'esports). 
 
Article 1 79 
Horari de la instal·lació: 
L'horari de la instal·lació es fixarà de forma anual per l'entitat gestora del pavelló, de 
comú acord amb les entitats excursionistes locals. 
El rocòdrom seguirà el calendari escolar i estarà supeditat a les activitats organitzades 
dins el Pavelló. 
No està permès l'accés al rocòdrom fora de l'horari habitual del rocòdrom, sense 
autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o del gestors de la 
instal·lació. Aquesta utilització, fora de l'horari habitual, haurà d'ésser aprovada pels 
gestors del Pavelló i sol·licitada a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament amb dies 
d'antelació. 
En l'horari d'utilització del rocòdrom és pot obtenir informació del seu ús, mitjançant els 
responsables de la instal·lació. 
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Article 2 80 
Requisits previs per utilitzar el rocòdrom: 
És obligatori la presencia d'una persona responsable del rocòdrom (entitats 
excursionistes locals) per el seu ús. 
S'ha de tenir una edat mínima de 18 anys. Els menors d'edat hauran d'anar 
acompanyats per un adult, responsable del menor, o portar una autorització signada. 
S'ha de posseir una tarja de federat o assegurança. 
Els grups organitzats aniran tutelats per un tècnic especialitzat i qualificat. 
S'haurà d'abonar una quota per l'ús del rocòdrom. Aquesta quota serà de 12 
euros/anuals (quota que equival a la quota de soci Grup Excursionista Posa't en 
Marxa). També hi ha una quota de 3,00 EUR per utilitzar la instal·lació un únic dia. 
 
Article 3 81 
Normes d'accés a la instal·lació: 
Per canviar-se els escaladors s'ha d'utilitzar el vestuari situat sota les grades de 
Pavelló que ens facilitin els responsable del Pavelló. No es permet l'entrada de 
motxilles a peu del rocòdrom. 
Està prohibit el accés al rocòdrom amb calçat de carrer. És obligatori l'ús de calçat 
adequat (peus de gat) per escalar, tant en la zona de vies com en la de boulder. 
No es permet fumar, menjar o introduir envasos de vidre. 
Per motius higiènics i de seguretat no es permet escalar descalç o sense samarreta. 
S'han de respectar les normes pròpies d'utilització del Pavelló d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages, com també totes les indicacions del seus responsables. 
 
Article 4 82 
Normes d'ús de la instal·lació: 
Existeix un servei de préstec de material d'escalada. 
És obligatori que tot el material de seguretat estigui homologat segons la normativa 
UIAA. No es pot superar la primera línia de "seguros" sense l'ús de material de 
seguretat específic (cintes, corda, arnes, grigri). Tots els "seguros" s'han de chapar. 
Esta prohibit escalar amb una via quan estigui sent utilitzada per un altre escalador. 
Per el mateix motiu, no es pot fer boulder si un escalador està situat per sobre d'un. 
No es permet modificar la posició i nombre de presses col·locades. Aquesta tasca 
només pot ser realitzades per les persones autoritzades. 
S'ha de comunicar qualsevol anomalia de la instal·lació als gestors del rocòdrom. 
 
Article 5 83 
Responsabilitats: 
El rocòdrom posseeix una assegurança de responsabilitat civil dins la instal·lació 
global del Pavelló d'Esports. 
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El titular i els gestors del rocòdrom no es fan responsables de les conseqüències de la 
utilització incorrecta d'aquesta instal·lació. 
El rocòdrom és una instal·lació esportiva dissenyada per la pràctica de l'escalada. 
Només pot ser utilitzada per a aquesta activitat. L'escalada és un esport que pot 
comportar un risc per l'usuari i per practicar-lo cal estar convenientment equipat i 
format, o tutelat per un tècnic. Tota persona ha d'assumir el risc que comporta aquest 
esport. 
 
Annex 6. Secció 6ª. Piscina municipal. 
 
Article 1 84 
La Piscina Municipal és una IEM dedicada al lleure i la pràctica esportiva, 
especialment de la natació, amb inclusió dels serveis complementaris i espai reservat 
al públic. 
 
 
Article 2 85 
Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També 
poden ser usuaris altres col·lectius esportius o associatius i altres persones individuals. 
 
Article 3 86 
Accés a la instal·lació 
a) En tots els casos: Els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o cursetista al 
conserge o a qualsevol empleat que el requereixi. 
b) La compra d'una entrada o un abonament a la instal·lació suposa el coneixement i 
acceptació de les normes d'utilització de la instal·lació. 
 
Article 4 87 
Els usuaris de les piscines hauran de complir amb les següents normes: 
a) Presentar el carnet d’abonat o cursetista, o el tiquet d’entrada a petició de 

qualsevol membre del personal de l’equipament. 
b) Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Cada adult només 

podrà acompanyar a 3 menors de 14 anys quan no hi hagi parentiu de fins a 
segon grau. 

c) Resta prohibit l’accés de persones que pateixin malalties contagioses. La Direcció 
pot exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

d) Està prohibida l’entrada a la piscina abans de l’hora d’obertura d’aquesta, ni 
tampoc des de vint minuts abans de la fi de l’horari de bany públic. 

e) No està permès l’accés quan no hi ha personal socorrista de servei. 
f) És responsabilitat dels banyistes vetllar per les seves pertinences. L’Ajuntament 

no es fa responsable dels objectes dipositats a les taquilles o vestidors. 
g) No està permès menjar ni entrar begudes al recinte de la piscina. Es podrà menjar 

tant sols a les zones indicades a tal efecte, zona de bar i de pic-nic 
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h) No està permesa la introducció d’objectes de vidre o de qualsevol altre material 
esmicolable. 

i) No es permet l’entrada de cap tipus d’animal, a excepció dels gossos pigall. 
j) No està permès fumar en tot el recinte interior i exterior de la piscina. 
k) S’han de complir sempre les normes i consells donats pels conserges, socorristes 

i monitors És obligatori atendre les indicacions del personal de la instal·lació, així 
com les indicacions existents sobre sortides d’emergència, permissibilitat d’accés 
a les diferents dependències, recomanacions,... indicades en cadascuna de les 
instal·lacions. 

l) Per accedir a la zona de platja cal fer-ho amb calçat diferent del de carrer o 
descalços. 

m) No es permet l’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida 
oberta. 

n) Tot banyista té l'obligació de dutxar-se abans d'accedir a la piscina.  
o) Resta prohibida la utilització de qualsevol tipus de gel o sabó a piscines i platges, 

així com l’entrada al vas de la piscina amb maquillatges, ni apòsits de qualsevol 
tipus.  

p) Per la zona de platja cal evitar córrer i donar-se empentes. No es permet la 
pràctica de tot tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, 
enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic. 

q) No està permès l'ús d'aparells de música que puguin molestar a la resta d'usuaris. 
r) És obligatori respectar els espais que es destinin a cursets de natació o activitats 

dirigides. 
Article 5 88 
Quan l'aforament de la piscina estigui complert no es podrà accedir a la instal·lació. 
 
Article 6 89 
Les persones que no respectin el present reglament o desobeeixin les indicacions 
fetes pels conserges, socorristes o monitors podran ser expulsats del recinte. En cas 
de reiteració podran ser donats de baixa com abonats, no poden accedir a la 
instal·lació en cap cas. 
 
Annex 7. Secció 7ª. Conveni amb escoles per la cessió d'instal·lacions 
esportives. 
 
Article 1 90 
La Regidoria d'Esports gestionarà d'aquesta manera les instal·lacions esportives de 
les escoles que les hagin cedit mitjançant conveni signat per l'Escola, i les Regidories 
d'Esports i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
La gestió es limita a l'horari extraescolar detallat a continuació: 
Dilluns a divendres de 18,30 a 23,00 h. 
Dissabtes: de 9,00 a 14,00 h. i de 16,00 a 21,00 h. 
Diumenge i Festius: de 9,00 a 14,00 h. 
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Article 2 91 
La Regidoria d'Esports autoritzarà l'ús de les diferents Instal·lacions segons sol·licitud 
prèvia i per escrit dels usuaris. 
S'elaborarà un quadrant d'ús, per temporades, que s'enviarà a la Direcció de l'escola 
perquè tingui coneixement de l'horari i el nom dels usuaris. 
 
Article 3 92 
L'usuari estarà sotmès, en tot, al que determinin els pactes del conveni signat i a 
l'articulat del Reglament Bàsic d'ús de les IEM. 
 
Article 4 93 
Podran ser usuaris tots els clubs, equips o col·lectius que ho sol·licitin i rebin l'oportuna 
autorització. 
 
Article 5 94 
Els usuaris podran fer ús, exclusivament, de les pistes esportives i els vestidors. 
 
Disposicións transitòriaes. 
 
Primera 
Aquest Reglament es complementa per altres documents com quadrants horaris d'ús, 
preus públics, llicències d'ús, convenis o d'altres, que s'aproven anualment.aprovi 
l’Ajuntament. 
Segona 
En el termini de dotze mesos des de l'aprovació d'aquest reglament, totes les 
Instal·lacions esportives de caràcter públic o privat de Sant Fruitós de Bages s'hauran 
d'inscriure al Cens Municipal d'Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Disposició addicional 
 
El que es disposa en aquest Reglament serà d’aplicació supletòria quan existeixi 
regulació per legislació sectorial. 
 
Disposició derogatòria. 
 
Amb aquest Reglament Bàsic d'ús es deroguen totes les disposicions reglamentàries 
anteriors aprovades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en referència a les 
IEM. 
Queda derogat el Reglament Bàsic d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant 
Fruitós de Bages aprovat pel Ple en data 13 de maig de 2009 i publicat íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província número 201 de 22 d’agost de 2009. 
 
Disposició final 
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El present Reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat el seu text al Butlletí Oficial 
de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de la Base de Regim Local. 
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Annex 1. Catàleg d’instal·lacions esportives 2015. 
 

Nom de la instal·lació Resum tipus d'instal·lació 
Tipus de 
Gestió 

CAMP DE FUTBOL DE TORROELLA 
DE BAIX 

1 CAM   1 POL    GI GD 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 2 CAM    GI 

CIRCUIT ESPORTIU AV. DE ST. JOAN 1 SIN    GD 

PISTES DE PETANCA TORROELLA 
DE BAIX 

2 PET    GI GD 

ESCOLA MONSENYOR GIBERT 1 AAE   2 ALT   1 POL   2 SAL    GCV 

ESCOLA PAIDOS 
1 AAE   1 CAM   2 PAL   5 POL   
2 SAL    

GCV 

INSTITUT GERBERT D'AURILLAC 1 AAE   1 ALT   2 POL   1 SAL    GCV 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
PAVELLÓ POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

1 PAV   1 ROC    GI 

PISCINA MUNICIPAL 1 ALT   1 PAL    GD 

PARC A TORROELLA DE BAIX 1 AAE   1 POL    GD 

TENNIS TAULA PL. LA ROSALEDA 1 AAE    GD 

ZONA ESPORTIVA BRUCARDES 
1 AAE   1 ALT   1 PAL   1 POL   
1 SIN   1 TEN    

GD 

ZONA ESPORTIVA CAMP DE 
FUTBOL 

3 PET   1 POL    GD 

PARC DE LA ROSALEDA 2 ALT    GD 

EXTERIOR PAVELLÓ D’ESPORTS 2 ALT   1 SIN    GD 

PARC DEL BOSQUET 
ÀREA D'ACTIVITAT FÍSICA EL 
BOSQUET 

2 AAE    GD 

ÀREA ESPORTIVA FONT DE LA 
TOLEGA 

1 AAE    GD 

PARC PINEDA DE BAGES 1 POL    GD 

 
5 instal·lacions esportives, 10 espais esportius i 3 instal·lacions escolars. 
 
AAE-Àrea d'activitat esportiva; ALT-Altres espais petits; CAM-Camp; PAL-Piscina a 
l'aire lliure; PAV-Pavelló; PET-Pista de petanca; POL-Pista poliesportiva; ROC-
Rocòdrom; SAL-Sala; SIN-Altres espais singulars; TEN-Pista de tennis 
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GD-Gestió directa de l’Ajuntament; GI-Gestió indirecta, concertada amb entitats 
usuàries; GCV-Gestió mitjançant conveni amb escoles. 
 
 
 
DILIGÈNCIA:- El present Reglament va ser aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament 
en la sessió de 13 de maig de 2009. Va ser modificat per acord del Ple  en la sessió de 
................. de 2016. S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
data.....................2016 i una ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data...............2016. 
 
 
El Secretari 
 

ANNEX B 
 
 
Text refós del Reglament d'ús instal·lacions esportives municipals Sant Fruitós 
de Bages 
 
Índex 
 
Capítol Preliminar (art. 1- 3) Concepte, objecte i àmbit d'aplicació. 
Capítol I   Sobre les Instal·lacions esportives municipals. 
Secció 1ª (art. 4- 10)  Normes Generals. 
Secció 2ª (art. 11- 13) La gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
Secció 3ª (art. 14- 22) Sobre els usuaris. Drets i obligacions. 
Secció 4ª (art. 23- 31) Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions 

Esportives Municipals. 
Secció 5ª (art. 32- 35) Del material de les Instal·lacions esportives municipals i 

espais no esportius. 
Secció 6ª (art. 36)  De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
Secció 7ª (art. 37- 39) Aplicació de taxes i/o preus públics. 
Secció 8ª (art. 40)  Sobre la publicitat. 
Secció 9ª (art. 41- 46) Limitacions específiques: tabac, begudes i menjar. Servei 

de Bar. 
Secció 10ª (art. 47)  Del seguiment i control del Reglament. 
Secció 11ª (art. 48- 54) Règim sancionador. 
Secció 12ª (art. 55- 56) Del manteniment i conservació de les Instal·lacions 

Esportives Municipals. 
Capítol II (art. 57- 59)  Del cens Municipal d'Instal·lacions Esportives de 

Sant Fruitós de Bages. 
Capítol III   Normes específiques d’ús dels diferents 

instal·lacions esportives. 
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Secció 1ª (art. 60- 64) Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
Secció 2ª (art. 65- 69) Camp municipal de futbol Torroella de Baix (camp terra). 
Secció 3ª (art. 70- 73) Zones esportives de lliure accés. 
Secció 4ª (art. 74- 83)  Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. 

    
Secció 5ª (art. 84- 89)  Piscina Municipal. 
Secció 6ª (art. 90- 94)  Conveni amb escoles per cessió de les Instal·lacions  
    Esportives.    
Disposició transitòria 
Disposició addicional 
Disposició derogatòria 
Disposició final 
 
Annex 1 - Catàleg Instal·lacions. 
 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR 
 
Concepte, objecte i àmbit d'aplicació. 
 
Article 1 
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les 
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM). Serà d'aplicació exclusiva al conjunt 
d'instal·lacions esportives de titularitat municipal, ja siguin gestionades de forma 
directa, indirecta o per conveni de cessió amb centres d'ensenyament durant l'horari 
establert en cada cas.  
 
Article 2 
Són Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) les construccions, edificis, terrenys i 
recintes dedicats a la pràctica d'activitats físiques i esportives, tant si tenen un caire 
competitiu com si no.  
Tindran la mateixa consideració els serveis complementaris i espais reservats als 
espectadors, quan n'hi hagi. També ho seran els béns mobles incorporats, 
puntualment o permanent a les IEM. 
 
Article 3 
Les IEM definides en aquest reglament són béns de domini públic, afectes al servei 
públic. 
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CAPÍTOL I 
Sobre les Instal·lacions esportives municipals. 
 
Secció 1ª. Normes generals. 
 
Article 4 
Les IEM de Sant Fruitós de Bages, propietat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, són les que s'assenyalen en el Catàleg d'Instal·lacions (veure annex 1). 
 
Article 5 
Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als ciutadans, 
sense cap altra limitació que el pagament del preu públic corresponent per utilitzar-les i 
la de la pròpia naturalesa de la instal·lació. 
L'accés s'haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d'entrada que 
s'estableixin per tal efecte a cada instal·lació, i seguint sempre les indicacions de 
l'organitzador, conserge o personal autoritzat, responsable de la IEM. 
 
Article 6 
Com a norma general no està permesa l'entrada d'animals a les IEM. Tan sols, 
excepcionalment, podran accedir-hi aquells animals que formin part de l'activitat i 
sempre que observin les mesures adients, tant de seguretat, higiene i altres, tant per 
les persones com pel propi animal, durant el temps estrictament necessari per la 
realització de l'activitat. En aquests casos serà necessari sol·licitar un permís exprés, 
que serà atorgat per la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir el seu 
responsable, segons normativa vigent al respecte. 
 
Article 7 
Es podrà fer ús esportiu d'altres espais de la instal·lació, que no siguin terreny de joc, 
per activitats d'entrenament específic sempre que sigui autoritzat pel conserge o 
persona responsable de la instal·lació. 
 
Article 8 
a) Les IEM es destinaran a les pràctiques següents: 
Esport d'iniciació. 
Esports de competició. 
Educació física escolar. 
Activitats organitzades per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
Activitat física i esportiva de lleure. 
b) També s'hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, així com 
recreatives o culturals, sempre que sigui tècnicament possible i previ informe favorable 
de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament.  



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 134 de 158 

 
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 
 
 
 

 

En aquests casos caldrà també disposar dels permisos previstos legalment, per a la 
celebració d'aquests tipus d'actes o activitats, i complir amb tots els aspectes que es 
consideri necessaris recollits per escrit en unes clàusules específiques. 
 
Article 9 
Les activitats a que es refereix l'article 8 poden ser classificades en principals o 
secundàries. Les activitats principals són aquelles que corresponen a l'entrenament i 
competició esportiva del equips que formen part dels clubs usuaris habituals de la 
instal·lació, i les organitzades pel propi Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, havent-
se de compaginar amb la resta d'activitats de la instal·lació. Tindran caràcter prioritari 
sobre la resta d'activitats.  
Seran activitats secundàries les altres activitats. 
 
Article 10 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa d'una assegurança de responsabilitat 
civil pels danys que es puguin produir derivats de l'ús de les IEM. 
En cap cas respondrà dels riscs d'accidents derivats de la pròpia activitat autoritzada, 
assegurança que haurà d'anar a càrrec dels propis usuaris. 
 
Secció 2ª. La gestió de les Instal·lacions esportives municipals. 
 
Article 11 
La gestió de les IEM podrà tenir les fórmules següents: 
a) És gestió directa de la instal·lació quan aquesta es du a terme per personal 
depenent de l'Ajuntament. El representant de l'Ajuntament i responsable de la 
instal·lació serà el conserge de la mateixa o el representant de l'Ajuntament amb 
aquesta funció. 
b) És gestió indirecta quan aquesta o els serveis que es duen a terme, sense deixar de 
ser públics, es porten a terme per persones físiques o jurídiques que desenvolupen 
una activitat substitutòria o concurrent pel que fa a les de l'Ajuntament en l'exercici de 
les seves competències en matèria esportiva. En aquest cas es regularà mitjançant 
concessió de llicència d'ús, o altra figura jurídica, que determinarà les condicions de la 
gestió, en favor d'un club o persona jurídica i en la que tindrà preferència la condició 
d'entitat esportiva sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre 
d'associacions Esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya i inscrita també en el Registre d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
c) Gestió d'instal·lacions esportives escolars mitjançant conveni. L'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages es farà càrrec de la gestió de les Instal·lacions esportives de 
determinats centres escolars (aquells amb els quals es tingui conveni que ho reguli) 
fora de l'horari escolar. 
Aquestes instal·lacions tindrien la consideració d'IEM durant aquest horari. 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al seu torn, podrà cedir la gestió d'aquests 
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instal·lacions fora de l'horari escolar a terceres entitats, sempre i quan aquestes 
entitats ja portin la gestió indirecta d'alguna altra IEM. 
 
Article 12 
En qualsevol cas l'usuari sempre disposarà del full de reclamació a cada instal·lació, 
per poder formular les seves queixes amb escrit adreçat al Regidor d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Article 13 
Els conserges o persones responsables, en tots els sistemes de gestió, tenen la 
obligació d'omplir i signar el full d'incidències i control diàriament, en el qual 
s'especifica l'activitat de la instal·lació. 
 
Secció 3ª. Sobre els usuaris. Drets i obligacions. 
 
Article 14 
Poden ser usuaris de les IEM, totes aquelles persones o grups de persones de Sant 
Fruitós de Bages que pertanyin a les següents categories: 
a) Els clubs i entitats esportives. 
b) Els centres escolars. 
c) Els usuaris dels serveis organitzats per l'Ajuntament pròpiament. 
d) Els usuaris individuals. 
e) Els grups i col·lectius, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no. 
Poden ser també usuaris les persones o grups de persones d'altres poblacions, 
sempre segons disponibilitat horària i d'espai, i prèvia autorització de l'Ajuntament. 
 
Article 15 
L'usuari sempre que pagui el preu públic, corresponent a cada instal·lació, té dret a 
utilitzar les IEM segons es preveu en aquest reglament bàsic d'ús i serà d'aplicació la 
normativa local que reguli la seva tramitació. L'usuari estarà obligat a acreditar aquest 
pagament sempre que sigui requerit per un responsable de les IEM. L'ús de les 
Instal·lacions no podrà ésser exclusiu dels socis ni dels abonats o esportistes de les 
entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, però si que aquests usuaris 
gaudiran d'un ús preferent. 
 
Article 16 
Cap usuari pot fer ús d'una IEM sense rebre prèviament l'autorització pertinent, tal com 
s'especifica en la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 17 
Tots els usuaris de les IEM de Sant Fruitós de Bages, queden subjectes a aquest 
Reglament Bàsic d'ús i a tots els reglaments de rang superior a aquest reglament que 
facin referència a la utilització de les Instal·lacions esportives i Instal·lacions esportives 
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municipals; així com a les lleis que afectin la pràctica de l'activitat que s'hi porti a 
terme. 
 
Article 18 
L'accés al terreny de joc i vestidors està restringit única i exclusivament als esportistes 
i cos tècnic, al delegat de camp, als àrbitres i als seus assistents. Aquest es realitzarà 
pel túnel de vestidors en aquelles Instal·lacions que en disposin, a la resta aquest 
accés s'efectuarà de la forma que s'indiqui en cada cas. 
 
Article 19 
Altres persones lligades als clubs usuaris, o a l'activitat que es desenvolupi, podran 
accedir a vestidors o terreny de joc, sempre que siguin autoritzades pels delegat de 
camp en competició o pel conserge o persona responsable en defecte de delegat de 
camp, i les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Article 20 
Els drets dels usuaris dels equipaments esportius són:  
a) Accedir als IEM assignats, dintre de l’horari autoritzat i per a la finalitat per a la qual 
acreditin estar autoritzats.  
b) Realitzar les activitats esportives per a les quals tinguin autorització.  
c) Utilitzar els serveis d’accés general dels IEM.  
d) Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei. Això es 
farà a través d’una instància genèrica de l’Ajuntament. 
e) Rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de la data de la seva presentació, llevat que donin lloc a un procediment 
administratiu que tingui en norma de rang de llei altres terminis màxims de resolució.  
f) Sol·licitar informació sobre els equipaments i els serveis i activitats disponibles.  
g) Exercir els drets regulats per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
Article 21 
Les obligacions, de compliment general, dels usuaris dels equipaments esportius són: 
a) Fer-ne un bon ús, respectar i tenir cura dels equipaments, del material esportiu, del 
mobiliari i de qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.  
b) Mostrar al personal al servei dels equipaments l’autorització per usar-los, en el 
moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.  
c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de l’equipament i, amb aquesta finalitat, 
fer ús de les papereres i dels recipients higiènics disponibles.  
d) Respectar l’horari de funcionament. Fora d’aquest horari no es podrà accedir a les 
instal·lacions. 
e) Seguir les instruccions i indicacions que faci el personal de servei.  
f) Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els 
desperfectes o les deficiències en el funcionament de l’equipament.  
g) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i usuàries i el personal que hi treballa.  
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h) Respectar i tenir cura dels jardins i l’arbrat.  
i) Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai 
esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.  
j) Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus 
d’equipament.  
k) Abandonar l’equipament quan hagin estat advertits de l’incompliment de la 
normativa aplicable i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el 
personal de l’equipament està facultat per expulsar qualsevol persona o entitat que no 
compleixi els mandats o les prohibicions contingudes en els preceptes d’aquest 
Reglament, tant si es tracta de normes generals aplicables a tots els equipaments o 
específiques d’un determinat equipament.  
l) Permetre la incorporació de les dades estrictament necessàries als fitxers informàtics 
creats per a la gestió del servei, amb les garanties previstes a la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.8  
m) No capturar imatges dels equipaments ni de les persones usuàries, per qualsevol 
mitjà o en qualsevol suport, sense la autorització expressa de la Regidoria d’Esports 
de Sant Fruitós de Bages i de les persones que hi puguin aparèixer. 
 
Article 22 
Són obligacions específiques per als usuaris col·lectius, a més de les determinades 
anteriorment per a tots els usuaris, les següents:  
a) Designar, davant l’Ajuntament, la persona que representa l’entitat als efectes 
d’elaborar el pla d’usos de cada temporada. 
b) Designar una persona delegada dels equips, que ha de col·laborar en el control de 
les competicions i entrenaments.  
c) Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant 
practicants com públic assistent, si s’escau.  
d) Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les 
activitats que es produeixi durant la seva permanència en l’equipament.  
e) Utilitzar l’equipament per a la finalitat determinada en l’autorització i segons el 
calendari previst al pla d’usos, complint les condicions que es pugessin haver establert 
en la concessió de l’autorització.  
f) Respectar el nombre d’usuaris previst en l’autorització concedida.  
g) Sol·licitar expressament a la Regidoria d’Esports de Sant Fruitós de Bages permís 
per modificar qualsevol de les condicions d’ús previstes en l’autorització concedida.  
h) Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de 
la resta d’usuaris i usuàries dels IEM.  
i) No dur a terme cursets particulars. 
 
 
 
 
 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 138 de 158 

 
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 
 
 
 

 

Secció 4a. Sol·licitud i autorització d'ús de les Instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 23 
Totes les sol·licituds d'ús s'han de fer per escrit, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages mitjançant els fulls específics destinats per fer-ho. 
L'autorització de l'ús correspon al Regidor d'esports o persona en qui delegui, o al 
conserge o responsable de la instal·lació segons el tipus d'activitat. 
 
Article 24 
Hi ha dues classes diferenciades de sol·licituds d'ús: 
1. Anuals: Per tota la temporada, per entrenaments i/o competició esportiva o altres 
activitats recollides en l'article 8 que durin tota la temporada esportiva o curs escolar. 
Les sol·licituds per la propera temporada esportiva es faran arribar a l'Ajuntament, o en 
el seu cas a les entitats que gestionin de forma indirecta una IEM, entre els dies 1 i 15 
de juliol de cada any i mitjançant escrit a l'efecte. 
En cas de no haver acord, els quadrants anuals d'utilització seran aprovats inicialment 
per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, i es comunicaran als usuaris, que tindran 
un termini de temps per tal de presentar-hi les esmenes. 
Els clubs que no facin les sol·licituds dins del termini previst hauran d'acomodar-se, 
posteriorment, als horaris lliures. 
Els horaris d'ús de les IEM que restin lliures quedaran a disposició de l'Ajuntament o 
entitat de gestió indirecta de la IEM. 
Tindran preferència en l'ús de les Instal·lacions els clubs que les utilitzin habitualment. 
2. Puntuals 
2.1. Que es poden sol·licitar al conserge o al responsable de la IEM: 
Usuaris habituals de la IEM dins de l'horari que té concedit per entrenaments o 
competició, per una activitat esportiva i diferent de les esmentades. En aquests casos, 
el conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi 
ha cap coincidència amb altres entitats o equips. 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora del seu horari habitual i dins de 
l'horari de la instal·lació, per activitats esportives o no esportives. En aquests casos, el 
conserge o el responsable de la instal·lació la pot aprovar automàticament, si no hi ha 
cap coincidència amb altres entitats o equips. 
Usuaris habituals de la IEM que sol·liciten ús fora de l'horari de la instal·lació, per 
activitats esportives o no esportives. En aquests casos el conserge o responsable de 
la instal·lació farà arribar la sol·licitud a Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, qui 
decidirà. 
2.2. Que s'ha de fer directament a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament. 
Usuaris no habituals, per activitats esportives o no esportives. 
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Article 25 
Una vegada autoritzada una sol·licitud puntual, en el cas que sigui preceptiu, s'haurà 
d'abonar el preu públic o taxa corresponent abans de realitzar l'activitat de la manera 
que s'indiqui. 
 
Article 26 
L'autorització haurà de ser presentada, en tots els casos, al conserge o al responsable 
de la IEM. Si aquesta no es presentés o no anés degudament conformada, amb el 
segell d'autorització de l'Ajuntament o l'autorització pertinent, el conserge o 
responsable de la instal·lació no posarà a disposició de l'usuari cap element de la 
instal·lació, ja que l'activitat no constaria com a autoritzada. 
 
Article 27 
Validesa de les sol·licituds: 
a) En el cas de les sol·licituds anuals, aquestes tenen validesa fins el termini de la 
temporada esportiva per la qual ha estat autoritzat l'ús. 
b) En el cas de les sol·licituds puntuals, la seva validesa vindrà marcada per les dates i 
hores que constin al full d'autorització, i la seva utilització no pot anar més enllà del 
que en un principi s'ha aprovat. 
c) Tindran caràcter personal i intransferible. 
d) No es podran introduir variacions en cap dels paràmetres de l'autorització. Si es vol 
introduir alguna modificació, aquesta s'haurà de comunicar per escrit amb un mínim de 
15 dies d'antelació a l'Ajuntament que decidirà sobre l'oportunitat o no de la 
modificació. 
e) L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l'autorització abans que 
venci el termini establert, total o parcialment, per causa d'interès públic. En aquest cas 
ho haurà de comunicar a l'afectat en la major brevetat possible. 
f) L'Ajuntament podrà deixar, també, sense efecte l'autorització d'ús donada a 
qualsevol usuari, per incompliment de les obligacions que estableix l'acord o conveni 
corresponent o aquest reglament, i sense dret a cap indemnització, havent de pagar 
l'usuari el preu públic corresponent a la utilització. En aquest cas s'aplicaran les 
amonestacions i/o sancions corresponents, tal com s'especifica a la secció onzena. 
g) El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament d'algun espai o de 
tota la instal·lació quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat, 
consideri que existeix algun risc per a les persones o per a les Instal·lacions. 
 
Article 28 
Quant l'horari i les dates d'utilització de les IEM, es podran autoritzar les sol·licituds 
que compleixin amb els següents requisits: 
 
Estar dins l'horari d'instal·lació, que ve establert pels quadrants anuals d'utilització, 
aprovats a l'inici de temporada per la Regidoria d'Esports.  
No estar compresa en dia festiu. 
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Estar dins la temporada esportiva que serà considerada de setembre a juny, com a 
norma general. Les sol·licituds que no tinguin en compte algun d'aquests punts seran 
estudiades per la Regidoria d'Esports, qui decidirà. 
Al respecte, es farà públic cada any un calendari anual de tancament de les IEM, per a 
dies festius o períodes vacacionals. 
 
Article 29 
En totes les autoritzacions d'ús, a excepció dels usuaris individuals, hauran d'estar 
presents tot al llarg de l'activitat les persones responsables - directiu, delegat de camp, 
mestre, entrenador,.. del grup, en nombre suficient, els quals s'hauran d'acreditar 
davant del responsable de la instal·lació. 
 
Article 30 
En cas d'assistència de públic, espectadors o acompanyants, l'usuari haurà de garantir 
l'ordre i el comportament cívic dels mateixos. 
 
Article 31 
Els usuaris d'una instal·lació, que participin en competició, hauran d'entregar, 
obligatòriament, els calendaris de competició de tots els seus equips i esportistes, 
abans de començar la mateixa, per tal de que la Regidoria d'Esports o l'entitat de 
gestió de la IEM tingui ple coneixement de la competició. 
Totes les modificacions s'hauran de comunicar amb 15 dies d'antelació. 
 
Secció 5a. Del material de les Instal·lacions esportives municipals i espais no 
esportius. 
 
Article 32 
 
Tots els usuaris tenen dret, prèvia autorització de la Regidoria d'Esports, a fer servir el 
material disponible a cada instal·lació, sempre que aquest sigui inherent a la seva 
activitat. 
La Regidoria d'Esports es farà càrrec d'aquells desperfectes ocasionats a 
conseqüència del desgast que produeix la utilització del mateix. 
Tots aquells que utilitzin el material incorrectament, no el facin servir per allò que està 
destinat, el malmetin expressament o no actuïn de bona fe, així com amb la resta 
d'elements de la IEM, es faran responsables de la reposició dels mateixos, no sense 
que quedin exempts de les responsabilitats derivades de les seves actuacions davant 
l'Administració Pública o particulars. 
 
Article 33 
Els usuaris de les IEM podran dipositar-hi material esportiu, sempre i quan l'espai ho 
permeti i l'activitat a desenvolupar així ho requereixi.  
La Regidoria d'Esports no es farà responsable dels desperfectes o robatoris que es 
produeixin, en el material dipositat. 
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Article 34 
Els usuaris de les IEM, i en especial aquells que les utilitzen de manera compartida 
amb altres usuaris de diferents disciplines esportives, seran els responsables de posar 
i treure el material esportiu i de funcionament de la seva activitat, ja sigui propi o 
municipal. Es comptarà, sempre que sigui possible, amb la col·laboració del conserge 
o persona responsable de la IEM. 
 
Article 35 
Els clubs usuaris de les Instal·lacions podran fer ús de magatzems, com a oficines o 
altres, i taquilla de venda d'entrades quan ho autoritzi la Regidoria d'Esports. En els 
casos de gestió indirecta (o altres formes de gestió) aquesta autorització anirà 
precedida pel vist i plau del club beneficiari de la llicència d'ús.  
 
Secció 6a. De les claus de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
Article 36 
a) En totes aquelles Instal·lacions de gestió directa, La Regidoria d'Esports no 
prestarà, per norma, les claus a cap usuari. En cas de que l'activitat ho requereixi 
s'haurà de demanar per escrit a la Regidoria d'Esports. 
b) A les Instal·lacions amb gestió indirecta, tan sols el responsable de la mateixa 
comptarà amb un joc de claus, les quals no es poden prestar a terceres persones 
sense la conformitat expressa de la Regidoria d'Esports. 
c) Els usuaris als quals se'ls cedeixi la utilització de les claus d'una instal·lació 
determinada, tenen restringida la seva activitat a aquella per la qual han estat cedides 
les claus. L'usuari haurà de respondre de qualsevol desperfecte que es produeixi a la 
instal·lació, per l'activitat o pel mal ús de les mateixes, incorrent-ne en responsabilitat 
civil. 
 
Secció 7a. Aplicació de taxes i/o preus públics. 
 
Article 37 
Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i/o la Junta de govern local si aquest ho 
ha delegat, aprova les taxes i/o preus públics per a cada servei i/o espai esportiu per a 
cada modalitat d’ús de les IEM. El pagament la taxa i/o preu públic corresponent a 
cada servei i/o activitat, que serà obligatori, s'efectuarà segons el tipus de sol·licitud 
autoritzada, esmentada a la secció quarta d'aquest reglament. 
 
Article 38 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament  de la taxa i/o del preu públic 
establerts per cada servei i/o espai esportiu, no es realitzi l'activitat, no es presti el 
servei o l'ús de la IEM, es podrà procedir a la compensació que correspongui. 
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Article 39 
Quan la taxa i/o preus públics no s'hagin satisfet en el venciment del període de 
pagament voluntari, s'iniciarà la via d'apremi seguint el procediment previst en la 
legislació reguladora de la matèria així com en les ordenances fiscals. 
 
Secció 8a. Sobre la publicitat. 
 
Article 40 
a) L'autorització per instal·lar publicitat a les IEM és competència de la Regidoria 
d'Esports. 
b) Són de titularitat municipal els drets econòmics derivats de la col·locació de 
publicitat, Sigui quin sigui el seu suport físic, gràfic o pantalla d'imatge, estàtic o mòbil, 
permanent o no, que estigui ubicada a les IEM. 
c) L'Ajuntament podrà cedir i autoritzar discrecionalment l'existència de publicitat i els 
drets econòmics que generi, a les entitats que gestionin indirectament una IEM, o a 
l'usuari de la instal·lació o a l'organitzador d'una activitat, segons el cas, que hauran de 
complir amb els condicionants legals que això representi. 
 
Secció 9a. Servei de bar, venta i consum de tabac, begudes i menjar. 
 
Article 41 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà cedir, sota contracte o atorgament de 
llicència, l'explotació dels establiments dedicats a la venda de consumibles que es 
trobin dins o annexes a les IEM. Aquest contracte o atorgament de llicència obligarà 
els establiments, que observaran la normativa vigent al respecte en tot moment. En 
cas de no complir amb la normativa legal vigent o incórrer en incompliment d'algun 
precepte legal, l'Ajuntament podrà retirar la concessió, sense perjudici d'altres accions 
legals, i sense tenir dret, el concessionari, al cobrament de cap indemnització. 
  
Article 42 
A cap IEM està permesa la venda de tabac. Quant el consum de tabac s'observaran 
les següents especificitats: 
a) IEM cobertes: Com recintes tancats que són, està prohibit fumar a totes les 
dependències. Tan sols es permetrà fumar en aquelles zones estrictament 
assenyalades a l'efecte. 
 b) IEM descobertes: està expressament prohibit fumar en les dependències tancades 
de la instal·lació: vestidors, gimnàs, consergeria, magatzems, etc. 
 
Article 43 
a) A les IEM, i en especial aquelles amb servei de bar, ja sigui permanent o 
provisional, no es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alcohòliques 
de més de 20º (segons estableix la Llei 8/1998, de segona modificació de la Llei 
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20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència). 
b) Durant la celebració de partits i competicions oficials no es podrà vendre ni 
consumir cap tipus de begudes alcohòliques a les IEM (En aplicació de la Llei 1/2000, 
de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport). 
c) Accés a la instal·lació amb beguda: 
1)  Només pot accedir amb begudes a totes aquelles zones indicades a tal efecte. 
2) Totes les begudes s'hauran de servir en gots de plàstic, i per tant no es podran 
introduir envasos de vidre, ni metàl·lics. 
3. En els annexos específics de cada instal·lació es preveurà expressament els espais 
on es podrà accedir amb begudes. 
 
Article 44 
La persona que no compleixi amb el que disposen els articles precedents, art. 42 i art. 
43, serà convidada a consumir el tabac o la beguda en el lloc permès. En cas de 
negar-se podrà ser expulsada de la instal·lació en acolliment del dret d'admissió. 
 
Article 45 
No és permès menjar cap producte amb closca (pipes, etc) o productes similars, a cap 
IEM, sinó és a les zones delimitades com a bar o vestíbul. 
 
Article 46 
Aquestes limitacions, que constaran assenyalades en la retolació dels diferents espais, 
es marcaran en funció de la normativa legal vigent. 
 
Secció 10a. Del seguiment i control del Reglament. 
 
Article 47 
El seguiment i control de l'aplicació i compliment del present Reglament s'efectuarà: 
En primera instància pels conserges o persona responsable de les diferents IEM, que 
faran una aplicació concreta del present Reglament, amb la intenció de vetllar pel bon 
ús i funcionament de les mateixes. Farà arribar un informe a la Regidoria d'Esports 
quan ho cregui oportú o sempre que aquests ho sol·licitin. De forma permanent el 
seguiment de la instal·lació es farà mitjançant els fulls de control setmanal. 
En segona instància, per la Regidoria d'Esports, qui tindrà la facultat d'interpretar el 
Reglament, de fer-ne el seguiment i control, i proposar les resolucions i sancions que 
cregui oportunes. 
 
Secció 11a. Règim sancionador. 
 
Article 48 
Tots els usuaris que no compleixin el que disposa el present Reglament i/o els 
annexos, facin mal ús de les IEM o del material dipositat, actuïn en contra dels 
conserges o la resta d'usuaris, i en general no actuïn de bona fe, hauran de respondre 
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davant dels organismes competents dels seus actes, segons la normativa vigent que 
sigui d'aplicació.  
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no respondrà civil ni penalment dels danys que 
se'n derivin d'aquests actes. 
L’incompliment de les obligacions i prohibicions contingudes en aquest Reglament 
constitueix infracció administrativa.  
Les infraccions tipificades en aquest Reglament es qualifiquen de lleus, greus i molt 
greus.  
 
Article 49 
Són infraccions lleus:  
a) L’incompliment de les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon 

ús dels equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan no comporten danys a 
aquests.  

b) La negativa a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la 
condició d’usuari.  

c) L’ incompliment del pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments.  
d) La negativa a seguir les instruccions i indicacions del personal del servei en relació 

amb l’ús correcte dels equipaments i el funcionament de les activitats.  
e) L’incompliment de la normativa relativa a la comunicació dels usuaris integrants 

d’un col·lectiu.  
f) L’incompliment de les condicions establertes com a obligatòries en la normativa 

específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments.  
g) La resta de vulneracions, conculcacions o inobservances de les prohibicions o de 

les obligacions contingudes en el present Reglament i que no estiguin tipificades 
com a infraccions greus o molt greus.  

 
Article 50 
Constitueixen infraccions greus les següents:  
a) Incomplir les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon ús dels 

equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan comportin danys a aquests.  
b) Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en els 

equipaments.  
c) Negar-se a abandonar l’equipament, quan ho requereixi el personal, per haver 

incomplert aquest Reglament o qualsevol altra normativa vigent d’aplicació.  
d) Utilitzar l’equipament, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a 

les quals s’ha concedit l’autorització.  
e) Incomplir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments quan comporti 

afectació a la resta d’usuaris o al servei.  
f) Utilitzar els equipaments d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten 

en la relació autoritzada.  
g) Accedir als equipaments sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.  
h) Incomplir la normativa d’accés de menors d’edat als equipaments esportius.  
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i) Realitzar actes, comportaments o conductes establerts com a no permesos en la 
normativa específica d'ús dels diferents espais esportius i elements dels 
equipaments.  

j) Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus als equipaments, 
perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no 
es trobin qualificades de molt greus.  

k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.  
 
Article 51 
Són infraccions molt greus les següents: 
a) Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en 

els equipaments.  
b) Realitzar activitats o utilitzar l’equipament esportiu per a activitats col·lectives 

diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 
c) Utilitzar els equipaments esportius per a finalitats distintes a les esportives, sense 

l’autorització corresponent.  
d) Dur a terme activitats prohibides en el Reglament quan aquestes siguin 

susceptibles de generar un rendiment econòmic.  
e) Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus als equipaments, 

perjudicis greus a altres usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis.  
f) Reincidir en la comissió d’infraccions greus.  
 
Article 52 
Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions seran 
les següents:  
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 

euros i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini 
màxim d’1 mes.  

b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 euros fins a 1.500 euros i 
poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini de 1 mes 
i 1 dia fins a 1 any.  

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501 euros fins a 3.000 
euros i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús dels IEM per un termini 
d’1 any i 1 dia fins a 5 anys.  

La sanció accessòria de suspensió del dret d’ús dels equipaments esportius comporta 
la impossibilitat de gaudir de la condició d'usuari dels equipaments esportius en la 
condició i extensió que motivadament es reculli en la resolució sancionadora. 
Tanmateix, l’autoritat que incoa l’expedient sancionador, motivadament, pot acordar 
com a mesura cautelar la suspensió del dret d’ús dels equipaments esportius.  
 
Article 53 
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els criteris següents:  
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.  
b) La transcendència social dels fets.  
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c) La naturalesa dels perjudicis causats.  
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.  
e) la bona o mala fe dels infractors.  
f) el benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció.  
 
Article 54 
Són responsables directes de les infraccions a aquest Reglament:  
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret 

dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal 
d’inimputabilitat. En aquest darrer cas, en responen els pares, les mares, els tutors, 
les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.  

b) Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitza 
l’activitat formant part d’un col·lectiu, són també responsables de les infraccions que 
aquella persona realitzi.  

c) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la 
infracció, d’acord amb allò que s’estableix a la legislació vigent, són també 
responsables, juntament amb la persona infractora.  

d) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un 
dret que se’ls ha concedit, cometen una de les infraccions especificades en aquest 
Reglament. 

La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent 
no eviten, en cap cas, l’obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats als IEM. 
 
Secció 12. Del manteniment i conservació de les Instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 55 
Els usuaris tenen dret a rebre les Instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja, i 
l'obligació de conservar-lo.  
 
Article 56 
La Regidoria d'Esports estudiarà i proposarà un pla de manteniment ordinari anual i els 
plans específics d'estiu, per la conservació i millora de les IEM. El manteniment i cura 
diari de la instal·lació correspondrà al conserge o persona a qui correspongui segons 
el tipus de gestió de la mateixa. 
 
CAPÍTOL II  
Del Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 57 
Es formarà el Cens d'Instal·lacions Esportives Municipals a l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages com a competència obligatòria, d'acord amb l'article 39 del Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
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Article 58 
S'hauran d'inscriure en el Cens Municipal totes les Instal·lacions esportives, públiques 
o privades, que estiguin situades dins del terme municipal de la població de Sant 
Fruitós de Bages, llevat d'aquelles que formen part de residències privades col·lectives 
o individuals. 
 
Article 59 
Cada quatre anys s'actualitzarà el Cens d'Instal·lacions Esportives i la Regidoria 
d'Esports enviarà un imprès al domicili social o a la seu dels gestors per tal que 
n'actualitzin les dades. 
 
El Cens actualitzat a data de 2015 d’instal·lacions esportives és el que figura a 
l’Annex. 
 
CAPÍTOL III  
Normes específiques d’ús de les diferents instal·lacions esportives. 
 
Secció 1ª Camp municipal de futbol (gespa artificial). 
 
Article 60 
1. El Camp Municipal de Futbol és una IEM dedicada a la pràctica esportiva, 
especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis i 
complements i espai reservat al públic. 
 
Article 61 
2. Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages 
i els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran preferència en 
els horaris els clubs beneficiaris de la mateixa, i a continuació els de la resta de clubs 
de futbol de la població. 
 
Article 62 
El Camp Municipals de Futbol consta de 2 espais esportius o terrenys de joc, un camp 
gran (que inclou 2 camps de futbol-7 transversals) i un camp annex de Futbol-7, 
ambdós són de gespa artificial, i en cada cas es pot practicar futbol 11 i futbol 7. 
 
Article 63 
El calçat de les persones que tenen accés al terreny de joc haurà de ser amb sola de 
goma, i està expressament prohibit accedir amb botes amb tacs d'alumini. 
En aquestes Instal·lacions està expressament prohibit fumar, menjar aliments amb 
closca (pipes, cacauets,..) i menjar xiclets a totes les zones de proximitat a la gespa, ni 
utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc,.. La utilització de 
qualsevol d'aquestes substàncies seran considerades com a falta, i per tant serà 
sancionable.  
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El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a les 
seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin el 
present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la gespa 
artificial. 
 
Article 64 
El Camp Municipal de Futbol disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
Secció 2ª Camp municipal de futbol Torroella de baix (camp terra). 
 
Article 65 
El Camp Municipals de Futbol de Torroella de Baix és una IEM dedicada a la pràctica 
esportiva, especialment de futbol, tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels 
serveis i complements. 
 
Article 66 
La gestió d'aquestes instal·lacions es realitzarà de forma directa per l'Ajuntament, o 
indirecta per part de clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages que 
tinguin concedida la llicència d'ús d'una instal·lació concreta. 
La modificació del que es detalla a continuació en el present article, en referència al 
tipus de gestió, no farà modificar el present Reglament, ja que es considerarà en els 
annexos corresponents a les llicències d'ús. 
 
Article 67 
Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la població de Sant Fruitós de Bages i 
els seus esportistes. En els supòsits de cessió de llicència d'ús tindran preferència en 
els horaris el club beneficiari de la mateixa, i a continuació els de la resta de clubs de 
futbol de la població. 
 
Article68 
El Camp Municipal de Futbol de Torroella de Baix consta de 1 terreny de joc de terra. 
 
Article 69 
El club usuari de la instal·lació vetllarà per que les actuacions del públic assistent a les 
seves competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes segueixin el 
present reglament, impedint que es pugui produir qualsevol desperfecte a la 
instal·lació. 
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Secció 3ª Zones esportives de lliure accés. 
 
Article 70 
El municipi de Sant Fruitós de Bages disposa d'una sèrie de petites zones esportives 
ubicades en indrets de públic accés i sense cap tipus de control d'accés ni vigilància, i 
que estan pensades per a l'accés lliure dels veïns i veïnes del municipi. 
Aquestes zones són les següents: 
Circuit Esportiu Av. Sant Joan 
Pista Poliesportiva C. Verge de Fàtima 
Tennis taula Pl. La Rosaleda 
Zona exterior Pavelló d'Esports  
Àrea d’Activitat Física El Bosquet 
Parc de La Rosaleda  
Parc a Pineda de Bages 
Parc a Torroella de Baix  
Zona esportiva Les Brucardes 
Zona exterior Camp de Futbol  
Àrea Esportiva Font de la Tolega 
 
Aquestes zones esportives són de lliure utilització per part de tots els veïns i veïnes de 
Sant Fruitós de Bages, que seran també responsables de fer-ne un bon ús, conforme 
al que recull el rètol informatiu de cada instal·lació. 
 
Article 71 
L'Ajuntament no és fa responsable dels danys personals que es puguin derivar de fer 
un mal ús d'aquestes instal·lacions. 
 
Article 72 
Queda totalment prohibit utilitzar aquestes zones esportives per la celebració de cap 
tipus d'activitat competitiva. 
 
Article 73 
Els menors de 14 anys sempre hauran d'estar acompanyats o supervisats per un 
adult. 
 
Secció 4ª. Pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. 
 
Article 74 
El Pavelló Municipal d'Esports de Sant Fruitós de Bages és una IEM, dedicada a la 
pràctica esportiva, especialment del bàsquet, voleibol, handbol, futbol sala i escalada, 
tant de caire competitiu com no, amb inclusió dels serveis complementaris i espai 
reservat al públic. 
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Article 75 
Seran usuaris preferents els clubs de bàsquet, voleibol, handbol i futbol-sala de Sant 
Fruitós de Bages i els seus esportistes, i els centres d'ensenyament de la població. 
 
Article 76 
La instal·lació consta dels següents espais esportius: 
a) Pista Poliesportiva Central 
En el mateix espai hi ha practicables: 
+ 3 Pistes de Bàsquet Transversals  
+ 2 Pistes de Voleibol Transversals 
b) Rocòdrom 
 
Article 77 
És obligatori l'ús de calçat esportiu a les instal·lacions, en cap cas es podrà utilitzar el 
mateix calçat que s'utilitza pel carrer, encara que sigui esportiu. Es procurarà molt 
especialment dur les soles netes de terra o pedres. 
 
Article 78 
El Pavelló Municipal d'Esports disposa d'un espai destinat a Farmaciola. La Regidoria 
d'Esports serà responsable de dotar aquesta farmaciola del mobiliari i equips tècnics 
adequats, mentre que les entitats usuàries del Camp de Futbol seran directament 
responsables de la dotació de material fungible necessari per atendre les cures 
pròpies de la instal·lació. 
 
Secció 4ª.1. Reglament per l'ús del rocòdrom "El Puig" (pavelló d'esports). 
 
Article 79 
Horari de la instal·lació: 
L'horari de la instal·lació es fixarà de forma anual per l'entitat gestora del pavelló, de 
comú acord amb les entitats excursionistes locals. 
El rocòdrom seguirà el calendari escolar i estarà supeditat a les activitats organitzades 
dins el Pavelló. 
No està permès l'accés al rocòdrom fora de l'horari habitual del rocòdrom, sense 
autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o del gestors de la 
instal·lació. Aquesta utilització, fora de l'horari habitual, haurà d'ésser aprovada pels 
gestors del Pavelló i sol·licitada a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament amb dies 
d'antelació. 
En l'horari d'utilització del rocòdrom és pot obtenir informació del seu ús, mitjançant els 
responsables de la instal·lació. 
 
Article 80 
Requisits previs per utilitzar el rocòdrom: 
És obligatori la presencia d'una persona responsable del rocòdrom (entitats 
excursionistes locals) per el seu ús. 
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S'ha de tenir una edat mínima de 18 anys. Els menors d'edat hauran d'anar 
acompanyats per un adult, responsable del menor, o portar una autorització signada. 
S'ha de posseir una tarja de federat o assegurança. 
Els grups organitzats aniran tutelats per un tècnic especialitzat i qualificat. 
S'haurà d'abonar una quota per l'ús del rocòdrom. Aquesta quota serà de 12 
euros/anuals (quota que equival a la quota de soci Grup Excursionista Posa't en 
Marxa). També hi ha una quota de 3,00 EUR per utilitzar la instal·lació un únic dia. 
 
Article 81 
Normes d'accés a la instal·lació: 
Per canviar-se els escaladors s'ha d'utilitzar el vestuari situat sota les grades de 
Pavelló que ens facilitin els responsable del Pavelló. No es permet l'entrada de 
motxilles a peu del rocòdrom. 
Està prohibit el accés al rocòdrom amb calçat de carrer. És obligatori l'ús de calçat 
adequat (peus de gat) per escalar, tant en la zona de vies com en la de boulder. 
No es permet fumar, menjar o introduir envasos de vidre. 
Per motius higiènics i de seguretat no es permet escalar descalç o sense samarreta. 
S'han de respectar les normes pròpies d'utilització del Pavelló d'Esports de Sant 
Fruitós de Bages, com també totes les indicacions del seus responsables. 
 
Article 82 
Normes d'ús de la instal·lació: 
Existeix un servei de préstec de material d'escalada. 
És obligatori que tot el material de seguretat estigui homologat segons la normativa 
UIAA. No es pot superar la primera línia de "seguros" sense l'ús de material de 
seguretat específic (cintes, corda, arnes, grigri). Tots els "seguros" s'han de chapar. 
Esta prohibit escalar amb una via quan estigui sent utilitzada per un altre escalador. 
Per el mateix motiu, no es pot fer boulder si un escalador està situat per sobre d'un. 
No es permet modificar la posició i nombre de presses col·locades. Aquesta tasca 
només pot ser realitzades per les persones autoritzades. 
S'ha de comunicar qualsevol anomalia de la instal·lació als gestors del rocòdrom. 
 
Article 83 
Responsabilitats: 
El rocòdrom posseeix una assegurança de responsabilitat civil dins la instal·lació 
global del Pavelló d'Esports. 
El titular i els gestors del rocòdrom no es fan responsables de les conseqüències de la 
utilització incorrecta d'aquesta instal·lació. 
El rocòdrom és una instal·lació esportiva dissenyada per la pràctica de l'escalada. 
Només pot ser utilitzada per a aquesta activitat. L'escalada és un esport que pot 
comportar un risc per l'usuari i per practicar-lo cal estar convenientment equipat i 
format, o tutelat per un tècnic. Tota persona ha d'assumir el risc que comporta aquest 
esport. 
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Secció 6ª. Piscina municipal. 
 
Article 84 
La Piscina Municipal és una IEM dedicada al lleure i la pràctica esportiva, 
especialment de la natació, amb inclusió dels serveis complementaris i espai reservat 
al públic. 
 
Article 85 
Seran usuaris preferents de la Piscina Municipal els abonats i els cursetistes. També 
poden ser usuaris altres col·lectius esportius o associatius i altres persones individuals. 
 
Article 86 
Accés a la instal·lació 
a) En tots els casos: Els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o cursetista al 
conserge o a qualsevol empleat que el requereixi. 
b) La compra d'una entrada o un abonament a la instal·lació suposa el coneixement i 
acceptació de les normes d'utilització de la instal·lació. 
 
Article 87 
Els usuaris de les piscines hauran de complir amb les següents normes: 
a) Presentar el carnet d’abonat o cursetista, o el tiquet d’entrada a petició de 

qualsevol membre del personal de l’equipament. 
b) Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Cada adult només 

podrà acompanyar a 3 menors de 14 anys quan no hi hagi parentiu de fins a 
segon grau. 

c) Resta prohibit l’accés de persones que pateixin malalties contagioses. La Direcció 
pot exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol 
possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

d) Està prohibida l’entrada a la piscina abans de l’hora d’obertura d’aquesta, ni 
tampoc des de vint minuts abans de la fi de l’horari de bany públic. 

e) No està permès l’accés quan no hi ha personal socorrista de servei. 
f) És responsabilitat dels banyistes vetllar per les seves pertinences. L’Ajuntament 

no es fa responsable dels objectes dipositats a les taquilles o vestidors. 
g) Es podrà menjar tant sols a les zones indicades a tal efecte, zona de bar i de pic-

nic.. 
h) No està permesa la introducció d’objectes de vidre o de qualsevol altre material 

esmicolable. 
i) No es permet l’entrada de cap tipus d’animal, a excepció dels gossos pigall. 
j) No està permès fumar en tot el recinte interior i exterior de la piscina. 
k) És obligatori atendre les indicacions del personal de la instal·lació, així com les 

indicacions existents sobre sortides d’emergència, permissibilitat d’accés a les 
diferents dependències, recomanacions,... indicades en cadascuna de les 
instal·lacions. 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 153 de 158 

 
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 
 
 
 

 

l) Per accedir a la zona de platja cal fer-ho amb calçat diferent del de carrer o 
descalços. 

m) No es permet l’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida 
oberta. 

n) Tot banyista té l'obligació de dutxar-se abans d'accedir a la piscina.  
o) Resta prohibida la utilització de qualsevol tipus de gel o sabó a piscines i platges, 

així com l’entrada al vas de la piscina amb maquillatges, ni apòsits de qualsevol 
tipus.  

p) No es permet la pràctica de tot tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, 
empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic. 

q) No està permès l'ús d'aparells de música que puguin molestar a la resta d'usuaris. 
r) És obligatori respectar els espais que es destinin a cursets de natació o activitats 

dirigides. 
Article 88 
Quan l'aforament de la piscina estigui complert no es podrà accedir a la instal·lació. 
 
Article 89 
Les persones que no respectin el present reglament o desobeeixin les indicacions 
fetes pels conserges, socorristes o monitors podran ser expulsats del recinte. En cas 
de reiteració podran ser donats de baixa com abonats, no poden accedir a la 
instal·lació en cap cas. 
 
Secció 7ª. Conveni amb escoles per la cessió d'instal·lacions esportives. 
 
Article 90 
La Regidoria d'Esports gestionarà d'aquesta manera les instal·lacions esportives de 
les escoles que les hagin cedit mitjançant conveni signat per l'Escola, i les Regidories 
d'Esports i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
La gestió es limita a l'horari extraescolar detallat a continuació: 
Dilluns a divendres de 18,30 a 23,00 h. 
Dissabtes: de 9,00 a 14,00 h. i de 16,00 a 21,00 h. 
Diumenge i Festius: de 9,00 a 14,00 h. 
 
Article 91 
La Regidoria d'Esports autoritzarà l'ús de les diferents Instal·lacions segons sol·licitud 
prèvia i per escrit dels usuaris. 
S'elaborarà un quadrant d'ús, per temporades, que s'enviarà a la Direcció de l'escola 
perquè tingui coneixement de l'horari i el nom dels usuaris. 
 
Article 92 
L'usuari estarà sotmès, en tot, al que determinin els pactes del conveni signat i a 
l'articulat del Reglament Bàsic d'ús de les IEM. 
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Article  93 
Podran ser usuaris tots els clubs, equips o col·lectius que ho sol·licitin i rebin l'oportuna 
autorització. 
 
Article 94 
Els usuaris podran fer ús, exclusivament, de les pistes esportives i els vestidors. 
 
 
Disposició transitòria. 
 
Primera 
Aquest Reglament es complementa per altres documents com quadrants horaris d'ús, 
preus públics, llicències d'ús, convenis o d'altres, que aprovi l’Ajuntament. 
 
Disposició addicional 
 
El que es disposa en aquest Reglament serà d’aplicació supletòria quan existeixi 
regulació per legislació sectorial. 
 
Disposició derogatòria. 
 
Queda derogat el Reglament Bàsic d’ús d’instal·lacions esportives municipals de Sant 
Fruitós de Bages aprovat pel Ple en data 13 de maig de 2009 i publicat íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província número 201 de 22 d’agost de 2009. 
 
Disposició final 
 
El present Reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat el seu text al Butlletí Oficial 
de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de la Base de Regim Local. 
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Annex 1. Catàleg d’instal·lacions esportives 2015. 
 

Nom de la instal·lació Resum tipus d'instal·lació 
Tipus de 
Gestió 

CAMP DE FUTBOL DE TORROELLA DE BAIX 1 CAM   1 POL    GD 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 2 CAM    GI 

CIRCUIT ESPORTIU AV. DE ST. JOAN 1 SIN    GD 

PISTES DE PETANCA TORROELLA DE BAIX 2 PET    GD 

ESCOLA MONSENYOR GIBERT 1 AAE   2 ALT   1 POL   2 SAL    GCV 

ESCOLA PAIDOS 
1 AAE   1 CAM   2 PAL   5 POL   2 
SAL    

GCV 

INSTITUT GERBERT D'AURILLAC 1 AAE   1 ALT   2 POL   1 SAL    GCV 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 1 PAV   1 ROC    GI 

PISCINA MUNICIPAL 1 ALT   1 PAL    GD 

PARC A TORROELLA DE BAIX 1 AAE   1 POL    GD 

TENNIS TAULA PL. LA ROSALEDA 1 AAE    GD 

ZONA ESPORTIVA BRUCARDES 
1 AAE   1 ALT   1 PAL   1 POL   1 SIN   
1 TEN    

GD 

ZONA ESPORTIVA CAMP DE FUTBOL 3 PET   1 POL    GD 

PARC DE LA ROSALEDA 2 ALT    GD 

EXTERIOR PAVELLÓ D’ESPORTS 2 ALT   1 SIN    GD 

ÀREA D'ACTIVITAT FÍSICA EL BOSQUET 2 AAE    GD 

ÀREA ESPORTIVA FONT DE LA TOLEGA 1 AAE    GD 

PARC PINEDA DE BAGES 1 POL    GD 

 
5 instal·lacions esportives, 10 espais esportius i 3 instal·lacions escolars. 
 
AAE-Àrea d'activitat esportiva; ALT-Altres espais petits; CAM-Camp; PAL-Piscina a 
l'aire lliure; PAV-Pavelló; PET-Pista de petanca; POL-Pista poliesportiva; ROC-
Rocòdrom; SAL-Sala; SIN-Altres espais singulars; TEN-Pista de tennis 
 
GD-Gestió directa de l’Ajuntament; GI-Gestió indirecta, concertada amb entitats 
usuàries; GCV-Gestió mitjançant conveni amb escoles. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
PRECS I PREGUNTES   
 
No  consten 

 
 
 

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:47 hores del dia 14 D’ABRIL DE 2016 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
 

 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a 
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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ANNEX AL PUNT 4 :  
 
Informe de les Resolucions contràries al 
reparaments efectuats  l’any 2014.  (exp. 
1579/2015) 
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ANNEX AL PUNT 15 :  
 
Proposta d’establiment del servei públic 
municipal de Museu de Sant Fruitós de Bages 
(exp. 223/2016) 
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Arxiu Municipal 

Sant Fruitós de Bages, febrer de 2016 
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Mirar endarrere és la millor manera de tirar endavant. 
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Introducció 

El Museu de Sant Fruitós és el resultat de la iniciativa d’un grup de veïns i 
veïnes del poble amb l’objectiu de mantenir viva la història i la identitat de 

Sant Fruitós de Bages  Per donar forma al projecte, es van unir esforços i 
coneixements amb el Col·lectiu de Recerca Històrica. A partir d’aquí, el 
projecte es va anar fent realitat gràcies a la participació de l’Ajuntament i 

de la Parròquia de Sant Fruitós de Bages, que va cedir l’espai que ocupa el 
Museu a la Rectoria Vella, situada al nucli antic de La Sagrera. El Museu va 

ser inaugurat a l’octubre del 2006. 

El Museu és un referent identitari molt important per a Sant Fruitós. Però el 
Museu és també el mirall on es poden veure reflectides les famílies d’avui i 

de sempre, d’aquí i d’allà. És un espai per recuperar i posar en valor la 
història i la memòria col·lectiva i per fer un viatge en el temps al passat 

recent, a la manera de viure i de treballar a la Catalunya Central. 

El Museu és tan important pel fons patrimonial que conté com pel seu 
caràcter clarament participatiu i popular.  

Amb la voluntat de reforçar i perpetuar el projecte del Museu de Sant 
Fruitós de Bages, l’Ajuntament pren la iniciativa de constituir-lo com a 

servei municipal per tal de mantenir-lo en el temps i d’impulsar-ne el 
caràcter , no només de preservació del patrimoni cultural del municipi, sinó 
també d’integració, participació i voluntariat de la població, que ha 

demostrat sobradament que la memòria d’un poble és la millor eina per 
construir una societat més justa, solidària i amb experiència, per millorar i 

evitar la repetició d’errors del passat. 

El present projecte vol ser la base, , del model de museu que es vol pel 
municipi de Sant Fruitós de Bages, a partir del que ja hi ha creat, partint 

dels anàlisis presents de l’entorn i la gestió del museu fins a l’actualitat i 
establint unes línies estratègiques d’actuació per la nova projecció del 

museu per tal d’esdevenir servei municipal. 
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Memòria justificativa 

Per a l’establiment del servei públic de Museu Municipal 

 

Antecedents 

En dia 16 de febrer de 2016, el regidor de cultura incoa l’expedient per a 

l’establiment del servei públic de museu municipal i, es disposa a la redacció 

d’aquesta memòria, així com de la resta de documents legalment necessaris 

per incorporar-se a l’expedient. 

La idea d’establir com a servei públic un Museu municipal neix el 2006, 

quan s’inaugura, amb l’esforç i la tenacitat de l’entitat cultural sense ànim 

de lucre Col·lectiu de Recerca Històrica, el Museu de Sant Fruitós de Bages, 

un museu transversal dedicat a la divulgació de l’estil de vida i els oficis de 

la població de Sant Fruitós durant el segles XIX-XX. 

Amb l’objectiu de perpetuar la feina realitzada per l’entitat Col·lectiu de la 

Recerca Històrica i potenciar la divulgació i el patrimoni cultural del poble de 

Sant Fruitós de Bages a través del Museu, l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages decideix assumir la gestió del museu per tal que esdevingui un servei 

públic municipal recolzat amb els recursos del consistori. 

 

Justificació social 

El museu de Sant Fruitós va néixer a iniciativa d’un grup de veïns del poble. 

L’any 1992 un grup de veïns i afins al poble de Sant Fruitós va fundar 

l’entitat Col·lectiu de Recerca Històrica amb l’objectiu de mantenir el 

patrimoni del poble de Sant Fruitós. El 2006, els veïns del poble, en veure la 

necessitat de salvaguardar el patrimoni del poble que, poc a poc, anava 

desapareixent, van començar el projecte del museu de Sant Fruitós.  La 

majoria del fons d’eines, mobles i maquinària que hi ha en la col·lecció del 

museu van ser cedides o donades per famílies de Sant Fruitós, aquest motiu 

es pot dir que el museu ha nascut de mans del poble de Sant Fruitós.  

Tot i que Sant Fruitós té molts equipaments culturals com pot ser la 

biblioteca, centre cívic o l’arxiu municipal, el museu es considera peça 

cabdal de divulgació històrica del municipi i promotora de la conservació i 

preservació del patrimoni del poble. 

La seva ubicació als baixos de la rectoria vella, al costat de l’església del 

poble a la Sagrera, li donen una situació estratègica al centre neuràlgic del 

poble en un equipament que, per si mateix, ja desprèn història i estimula 
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els sentits per endinsar-te a la història més remota de Sant Fruitós i de la 

seva gent.  

L’objectiu que es vol aconseguir amb l’establiment del servei públic del 

museu és consolidar la feina feta fins ara en la construcció del museu de 

Sant Fruitós de Bages, donant-li una solidesa institucional i els recursos 

suficients per potenciar la memòria històrica del poble de Sant Fruitós a 

través un servei reconegut i capdavanter en el manteniment i preservació 

de la cultura i història del municipi 

 

Justificació jurídica 

Les activitats i instal·lacions culturals i l’ocupació del temps lliure 

constitueixen competències municipals de les que defineix l’article 25 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 66 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. En efecte, aquests articles declaren que, en els termes 

de la legislació estatal i autonòmica, el municipi exercirà competències en 

matèria de cultura i d’ocupació del temps lliure.  

Amb l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de reforma i 

sostenibilitat de l’administració local, la creació d’un servei s’ha de tractar 

com una competència impròpia i, per tant, ha sotmetre’s al règim de 

l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i tal i com ha quedat redactat per aquesta llei: 

“Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las 

propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. A 

estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la 

administración competente por razón de materia, en el que se señale la 

inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la 

tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas 

competencias.” 

Aquest precepte exigeix el compliment de dos requisits com a condicions 

prèvies i necessàries per a establir el servei: 

Primer. No duplicar els serveis existents; en el cas que ens ocupa 

s’absorbeix un servei ja existent. 

Segon. No afectar la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 

municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació sobre estabilitat 
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pressupostària i sostenibilitat financera. El que s’exigeix per al nou servei no 

és que sigui autosuficient, sinó que no comprometi la sostenibilitat 

financera. 

Per garantir el compliment d’aquests dos requisits, l’article 7.4 de la  Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, imposa com a 

preceptius sengles informes vinculants: 

Primer. El de l’administració sectorial competent per raó de matèria. En 

aquest cas, cal entendre que s’està referint al Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Segons assenyala l’article 3 del Decret 209/1998 

de 30 de juliol, de desplegament de les competència de la Junta de Museus, 

aquest òrgan és el competent per emetre informe previ per a l’adopció per 

part d’una administració o entitat pública de l’acord de crear o suprimir un 

museu. 

Segon. El de l’administració competent en matèria de tutela financera 

general sobre els ens locals de Catalunya. La competència cal entendre-la 

referida al Departament d’Economia i Coneixement. Actualment, l’atribució 

orgànica recau a la Subdirecció General d’Entitats Locals i Seccions de 

Crèdit, en raó a l’article 38 del Decret 38/2014, de 25 de març de 

reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement, en la mesura 

que estableix com a funcions d’aquesta subdirecció. 

La regulació del servei de museu també haurà de seguir la tramitació que 

estableixen els articles 159, 160 i concordants del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, aprovat del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, perquè el servei es prestarà en règim de lliure concurrència, és a dir, 

cal instrumentar el procés mitjançant una memòria justificativa, un projecte 

d’establiment i un reglament de règim jurídic de la prestació. Aquests 

documents hauran de ser aprovats inicialment pel ple de la corporació i 

s’hauran de sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies i 

publicar la seva aprovació definitiva als butlletins oficials si no hi ha cap 

al·legació i els informes vinculants son de plena la plena conformitat. 

Ja no tant amb la forma sinó amb el contingut, s’ha de tenir present la 

legislació pròpia i específica de museus per el marc jurídic català que 

compleixi les finalitats previstes en la llei 17/1990, de 2 de novembre, de 

museus.  

 

Justificació econòmica 

Per l’establiment del servei de museu seran necessaris uns costos fixos 

mensuals de lloguer dels baixos de l’antiga rectoria de la parròquia de Sant 
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Fruitós de Bages, el manteniment de l’alarma contra robatoris i 

l’assegurança anual del contingut del museu.  

Apart dels costos fixes del museu també s’ha de tenir en compte les 

activitats i actes que s’organitzaran des d’aquest un cop sigui un servei 

municipal, de les quals s’haurà de fer càrrec l’ajuntament. 

En el pressupost del 2016 existeix una partida destinada al museu de 800€ 

que sufragarà els costos fitxes i el cost de les activitats que ens planificaran 

durant aquest any, tal i com es recull amb detall a l’estudi econòmic i 

financer. 

Per l’any 2017 s’haurà de preveure una previsió pressupostària per tal 

d’adaptar l’espai existent a la forma del servei per complir els requisits de 

conservació i preservació del patrimoni amb les màximes garanties, dotar 

de recursos per activitats de divulgació que es vulguin planificar i realitzar 

totes les actuacions necessàries per complir els objectius i les funcions 

delimitades del servei. 

 

Justificació organitzativa 

El servei a establir és, en principi, susceptible a ser prestat per qualsevol de 

les formes de gestió previstes legalment, atès el que disposa l’article 249 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, modificat a l’article 19 de la Llei 16/2015, del 

21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica. A més, donat el seu caràcter, no sembla adequat recórrer a 

fórmules societàries de gestió directa o indirecta. Per la seva envergadura, 

no requereix tampoc la creació d’un organisme autònom o d’una 

organització descentralitzada, sinó que es considera més convenient 

prestar-lo a través de la mateixa organització administrativa de 

l’Ajuntament. En conseqüència, la gestió que es proposa és una gestió 

directa. 

En el centre hi treballarà el personal vinculat a la regidoria de cultura i les 

tasques pròpies de bon funcionament, coordinació de la programació, 

seguiment i control de les activitats que es desenvolupin seran assumides 

pel tècnic d’arxiu. 

Per raons abans indicades, aquest organigrama administratiu no requerirà 

cap modificació de la plantilla, sens perjudici de les adaptacions de què 

pugui ser objecte el catàleg (o relació) de llocs de treball.  

Tot i la gestió directa que tindrà l’Ajuntament sobre el museu, no es vol 

deixar de banda l’entitat que ha vist néixer i créixer aquest projecte,  que 
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és la impulsora i coneixedora del museu de Sant Fruitós de Bages. Així, es 

vol vincular al museu municipal amb un conveni d’assessorament amb 

l’entitat Col·lectiu de Recerca Històrica perquè aquesta pugui col·laborar i 

aportar el seu coneixement, tant tècnic com humà i social, al projecte del 

museu. 

 

Règim estatutari del servei 

L’Ajuntament vetllarà perquè aquest servei respecti els drets de les 

persones consumidores i usuàries reconeguts a l’ordenament jurídic i al 

reglament del servei i molt especialment pel respecte envers dels drets 

següents: el dret a la informació i la participació; el dret a no ser 

discriminat per raó de naixença, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

Les obligacions i deures dels usuaris seran els que preveu la normativa 

aplicable en general i el que regula el reglament del servei. 
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Definició de la missió 

La missió del Museu de Sant Fruitós de Bages és documentar, estudiar, 
difondre i conservar el patrimoni cultural material i immaterial del municipi 

de Sant Fruitós de Bages i destacar-ne aquells aspectes originals que ens 
permeten explicar el passat i l’evolució social, cultural, econòmica i tècnica i 
ens ajuden a destacar la nostra identitat i a desenvolupar xarxes de treball i 

estudi del municipi. 

 

Per arribar a la missió plantejada, primer de tot cal establir uns objectius 
generals que guiaran la gestió i desenvolupament del museu per tal de 
complir-los i, de retruc, arribar a aconseguir la missió marcada amb una 

planificació més eficaç. 

 

Els objectius generals que es marca el Museu de Sant Fruitós de Bages 
són: 

1. Conservar, documentar i difondre testimonis materials i immaterials de 

valor històric del municipi, significatius per entendre el passat i l’evolució de 
la nostra cultura i per interpretar el present de la nostra societat més 

immediata, destacant aquells elements significatius i identitaris que són 
propis del nostre territori. 

2. Esdevenir una institució capaç de difondre els seus valors, que vetlli per 

la recuperació de la memòria històrica, de la personalitat social, cultural i 
econòmica de Sant Fruitós de Bages, col·laborant en la interpretació i el 

coneixement.  

3. Ser una institució viva i activa, que es relacioni i interactuï amb la resta 
d’institucions, centres d’estudis, universitats etc., en aquells estudis i 

investigacions afins a la seva temàtica. 

4. Integrar dins el seu discurs la voluntat d’ajustar la realitat social i cultural 

present a la comarca, combinant la identificació de la nostra societat al llarg 
del temps i la d’altres cultures coexistents en aquest moment, aspirant a 
esdevenir un element important dins el procés d’integració i assimilació 

social. 

 

Aquest objectius genèrics han de guiar i ser representats de manera evident 
en tots els objectius específics que el museu vagi marcant-se al llarg del seu 
funcionament; ja sigui pel que fa a les seves exposicions, camps de treball, 

temes d’estudis i conservació, etc., de manera que el propòsit final del 
museu és assolir en tots els seus projectes la missió i reflectir la voluntat 

dels quatre grans objectius de la institució. 
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Determinació de les funcions 

Les funcions que s’atribueixen al Museu de Sant Fruitós de Bages son 
atribucions que a través de la seva responsabilitat i professionalitat han de 

resultar d’ajuda per poder avançar cap als objectius, tant els específics com 
els generals marcats i, així, complir la missió amb més garantia. 

Les funcions del museu són les següents: 

a) Elaborar i promoure tasques d’estudi i investigació sobre temes 
relatius a les seves finalitats i a les característiques del patrimoni 

cultural que hostatja, tant a nivell local, com autonòmic, nacional i 
internacional. 

b) Realitzar, promoure i publicar catàlegs, col·laboracions periodístiques 

i qualsevol altre tipus de difusió, que promogui l’expansió i 
coneixement del Museu de Sant Fruitós de Bages. 

c) Custodiar el fons artístic que composa l’inventari del Museu. 

d) Oferir espais per a la participació lúdica, cultural i científica dels 
ciutadans. 

e) Desenvolupar cicles, xerrades, conferències, exposicions i cursos 
d’ensenyament especialitzat. 

f) Promoure el respecte al patrimoni cultural del municipi. 

g) Concedir especial atenció, en el desenvolupament de les seves 
funcions, a les qüestions relatives a les institucions públiques del 

nivell horitzontal i vertical, i a quantes persones físiques i/o jurídiques 
tinguin un interès en les finalitats del Museu. 

h) Proposar projectes, reglamentacions o normes internes que ajuden a 
millorar l’organització del Museu i faciliten el compliment de les 
finalitats. 

i) Impulsar convenis i acords amb altres museus. 

j) Formalitzar les donacions i dipòsits que es facin al Museu. 

k) Elaborar els programes museològics i museogràfics que, puguin 
portar-se a terme a través del Museu i amb la aquiescència dels seus 
òrgans de govern. 

l) Tramitar l’accés a les ajudes i subvencions que sigui possible, d’acord 
amb les finalitats i naturalesa. 

m) Mantenir actualitzat l’inventari. 

n) Efectuar les oportunes col·laboracions per a la seva gestió. 

o) Evacuar quants informes, consultes i/o estudis li siguin sol·licitats 

pels òrgans de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o 
per qualsevol altre autoritat amb entitat per a l’exigència. 
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L’Espai 

El Museu de Sant Fruitós de Bages actualment està ubicat al punt neuràlgic 

del poble, als baixos de la rectoria vella de l’església.  

 

 

Situació del museu dins del nucli urbà de Sant Fruitós de Bages 

 

El Museu es troba al nucli antic del poble, on a més de l’església de Sant 

Fruitós de Bages, datada del s. XII, tenim un conjunt d’immobles, 
aparentment emmurallat, anomenat la Sagrera.  Al voltant de la Sagrera 
s’estenen de forma concèntrica un gran nombre d’horts de gran valor 

mediambiental i ecològic, que són abastats pel Riu d’Or, afluent del riu 
Llobregat, i el Torrent Bo, afluent al seu torn del Riu d’Or, que s’uneixen en 

el seu camí molt a prop de la Sagrera.  

L’emmarcat natural de la situació del Museu és immillorable, tant per la 
seva situació històrica com per la bellesa paisatgística. 
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Situació del museu dins del nucli la Sagrera 
 

 

En ser un projecte realitzat per veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages per 

a la preservació de la memòria històrica del poble, el Museu va tenir la 
participació de molts sectors, com la parròquia del poble, que va ajudar des 

del primer moment a la creació de museu cedint-ne, per un import simbòlic, 
els baixos de l’antiga rectoria, que pels seus trets arquitectònics indueixen 
el visitant a una altra època i a traslladar-se en el temps. 
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Entrada al museu 

L’espai té una superfície útil d’uns 140 m2,  composta de vuit estances i una 
terrassa oberta al públic de 230 m2, on es troba l’exposició permanent del 

museu. A més de la zona d’obertura al públic, es disposa d’un magatzem 
per a peces no exposades i una petita habitació tancada que fa la funció de 

despatx i sala de custòdia de la documentació més delicada, ja sigui per 
requisits físics de protecció especial de conservació, com per les seves 
característiques administratives i/o confidencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de planta de la rectoria vella 
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A dia d’avui, el Museu compta amb més de 2.000 peces inventariades en 

exposició i magatzem, aquest gran número de peces que componen la 
col·lecció patrimonial del museu fa que l’actual emplaçament hagi quedat 

petit. Sabedor d’aquest fet, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té 
previst rehabilitar i adequar un immoble anomenat Cal Xamal, casa de 
llarga història del municipi emplaçada a la mateixa Sagrera. Aquest projecte 

de reubicació del Museu ja disposa d’un Pla director, realitzat amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, i que el concep com a centre museístic.  

El Projecte executiu de rehabilitació de Cal Xamal està pressupostat per a 
aquest 2016, amb la intenció de materialitzar a mig termini la seu del 
Museu de Sant Fruitós de Bages. 
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Forma de gestió i participació 

Gestió 

Fins al dia d’avui, el Museu ha estat gestionat per l’entitat local sense ànim 
de lucre Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages, inscrita en 

el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 
13.808.  Aquesta associació va ser la impulsora de la creació del Museu 
l’any 2006, que l’ha dotat, amb l’ajuda de tots els veïns i veïnes, del fons 

patrimonial que posseeix actualment, a més de gestionar-lo en les fases de 
neteja, conservació, inventari i estructuració del fons.  

Tots els integrants del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de 
Bages són voluntaris i no perceben cap remuneració per la seva tasca. Són 
persones molt actives i vinculades a la vida del municipi, tret essencial per 

ser coneixedores del patrimoni cultural que hi ha en el poble. Gràcies a la 
seva emprenedoria i bon servei al poble, han establert un vincle de 

confiança amb el veïns perquè en cedeixin o donin patrimoni al fons del 
Museu. 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la intenció de gestionar 

directament el Museu Municipal des de l’Àrea de Cultura, que serà la 
responsable de la gestió i la programació de les activitats, així com 

d’atendre les sol·licituds de visites concertades o acceptacions de donacions.  

El centre no disposa de personal exclusiu per al funcionament del servei, 
per la qual cosa el personal que hi ha actualment adscrit a la regidoria de 

Cultura prestarà les tasques pròpies que se’n derivin a través de la mateixa 
organització administrativa de l’Ajuntament tenint en compte la dotació de 

personal que hi ha actualment adscrit a la regidoria de Cultura. 

Més concretament, al Museu hi treballarà el personal vinculat a l’Arxiu 
Municipal de Sant Fruitós de Bages, tant aplicant els programes referits en 

aquest projecte com fent el control i seguiment de les activitats que es 
desenvolupin.  

Tot i això, no podem obviar el col·lectiu de gent que ha portat i gestionat el 
Museu de Sant Fruitós de Bages des del seu naixement fins a l’actualitat. Es 
vol que el Museu sigui una institució gestionada directament per 

l’Ajuntament, però amb la veu i vot de tots els veïns i veïnes que han 
participat en la seva creació i el seu creixement. És per això que es vol 

comptar amb la participació del Col·lectiu de Recerca Història de Sant 
Fruitós de Bages, mitjançant un contracte d’assessorament, a més de crear 
una comissió assessora amb la participació de la sectors clau de la societat: 

escoles, teixit associatiu, veïns especialment vinculats en la protecció del 
patrimoni, etc.,  per tal d’estimular la divulgació cultural del municipi amb 

activitats conjuntes i proposades entre tots, i així, no perdre l’essència 
integradora que ha marcat la creació del museu. 
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La deontologia professional que s’aplicarà en la gestió del Museu de Sant 
Fruitós de Bages serà el codi de l’ICOM1. 

Horaris 

Es vol donar continuïtat als horaris d’obertura del museu que han perdurat 

fins a dia d’avui i que ja mantenen uns usuaris fidels : diumenges de 11 a 
13 hores 

Tot i això, s’establiran visites concertades per a escolars o altres sectors 

interessats segons disponibilitat del personal.  

Tal i com ha sigut fins ara, i per tal de ser un servei que garanteixi 

l’accessibilitat a la cultura i al coneixement, l’entrada al museu serà 
gratuïta. 

 

  

                                                           
1
 http://archives.icom.museum/codigo.html 
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Estudi econòmic i financer 

Les despeses d’inversió per al funcionament del servei en còmput anual són 

les que es detallen a continuació: 

PRESSUPOST COSTOS DE PERSONAL  

  

Perfil  

Tècnica d’arxiu (10%) 3.469€ 

  

TOTAL DESPESES PERSONAL 3.469€ 

  

PRESSUPOST D’ACTIVITATS  

  

Festa d’aniversari* 200€ 

Dia Internacional dels Museus* 400€ 

Fira de Sant Llúcia* 100€ 

Exposició temporal anual 800€ 

  

TOTAL DESPESES ACTIVITATS 1.500€ 

  

PRESSUPOST DESPESES GENERALS 

(estimatiu) 

 

  

DESPESES D’EXPLOTACIÓ  

  

Contracte de lloguer 300€ 

Manteniment general 1.000€ 

Material de conservació 500€ 

Neteja 1.200€ 

Contracte de manteniment de l’alarma 320,4€  

SUBTOTAL 3.320,4€ 

  

DESPESES FINANCERES  
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Assegurança del contingut (60.000€ 1r risc) 1.079€ 

SUBTOTAL 1.079€ 

  

COSTOS INDIRECTES  

  

Despeses administratives 4.465,84€ 

SUBTOTAL 4.465,84€ 

  

TOTAL DESPESES GENERALS 13.834,24€ 

  

* Costos que actualment l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages assumeix en el 

conveni de col·laboració amb l’entitat Col·lectiu de Recerca Històrica. No són 

despeses per la creació del servei, sinó de continuïtat de la difusió cultural al 

poble.   

 

No es preveuen ingressos directes del servei de Museu municipal, ja que 
l’entrada al museu, així com totes les activitats que es programin durant 

l’any, seran gratuïtes. 

Per al finançament de les activitats i manteniment del servei, es pot 

recórrer a les subvencions del Catàleg de Serveis de la Diputació de 
Barcelona, al recurs anomenat “activitats de la Xarxa de Museus Locals”, 
sempre i quan es pugui formalitzar l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals de 

la Diputació de Barcelona. 
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Discurs museístic 

Els discurs del Museu s’ha imaginat en tres grans punts, cadascun dels 
quals fa referència a diferents col·leccions, que si bé s’han d’entendre dins 

un context històric i cultural genèric, tenen prou entitat pròpia com per a 
ser interpretades de manera independent, tot i formar part d’un concepte 
global homogeni i ben delimitat. 

Els tres punts del discurs són: 

- La vida en una casa pairal de la Catalunya central 

- Els oficis 

- La religió  

 

La vida en una casa pairal de la Catalunya central 

L’objectiu principal és traslladar el visitant a una casa rural del s. XIX. Sant 

Fruitós de Bages en aquesta època era un indret principalment rural: les 
principals ocupacions eren ser pagès, granger o tenir un petit ofici (fuster, 
paleta, matalasser, etc.). La majoria de cases eren masies, dites cases 

pairals, on mancaven els subministres bàsics d’avui en dia. Els discurs 
museològic es desenvolupa a partir de l’exposició d’objectes; la museografia 

està reforçada amb elements explicatius i la contemplació de pous aigües ja 
existents en l’immoble, que s’hi han integrat com una peça més, 
aprofundint en el coneixement de com havien d’abastir-se dels subministres 

bàsics en aquells temps.  

 

Àmbit 1: Entrada de casa 

Coincidint a l’entrada i recepció al museu, i per donar un ambient de 
calidesa i confortabilitat, es desplega el parament d’una entrada de casa 

pairal, on podem trobar tot allò que es podia trobar a finals del segle XIX i 
principis del XX en una casa de la Catalunya central.  

Objectes exposats: Penjador, cistella per a les gallines, cistella per al 
menjar, bàscula, col·lecció de llums (carbur, oli, cera, carro, etc.), garrofa 
de vinya, bóta de vi. 
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         Situació de l’àmbit 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peces que integren la simulació de 
l’entrada del museu, representat en 
l’àmbit 1. 

 

 

 

Àmbit 2: Cuina i menjador 

La cuina-menjador era l’estància central de qualsevol casa antiga, sovint 

era la única que gaudia d’algun sistema de calefacció, una cuina econòmica 
o una estufa de carbó o llenya;, per tant, era la cambra on feia vida la 

família que hi residia.  

En aquest sala del museu, s’ha de destacar el parament de cuina en format 
de terrisses, vaixelles i utensilis de cuina. El menjador també servia de sala 

d’esbarjo, on les dones solien cosir o fer punta de coixí, i els homes 
escoltaven la ràdio o música. Cal destacar el pou natural, amb la seva 

corresponent corriola, que hi ha en la mateixa estança, i que és per si sòl 
una peça d’exposició, ja que moltes cases tenien un pou d’aigua per abastir-
se d’aquest servei de primera necessitat. 

Objectes exposats:  

- Al menjador: col·lecció de ràdios, tocadiscos i discos de principis del s. 

XX, 2 telèfons, punta de coixí, 5 planxes, moble menjador en setrilleres, 
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gerros de terrissa, taula de menjador, màquina de cosir, acordió de la 
guerra civil, estris de cosir i teixir. 

- A la cuina: ceràmica i vaixelles, bidons d’oli, estufa de carbó, peroles 
d’aram, cuina econòmica, cassoles i tots els petits estris de coberteria i 

cristalleria de principis del s. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Situació de l’àmbit 2 
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Recreació d’una cuina i menjador típics de cases pairals, amb la cuina econòmica, 

col·lecció de vaixelles i estris de la llar. Aquesta estança era la més important i on feia 

vida la família. 
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Àmbit 3: Despatx/ Llibreria 

Amb la II República, l’educació va començar a tenir una importància cabdal 
en la societat. Portar a l’escola els nens del poble ja no era privatiu de la 

classe alta, tot i que la majoria no cursaven estudis superiors, només els 
primaris. Tot i això, el fet d’anar a l’escola requeria un temps per a l’estudi i 
per a llegir els manuals de lectura; també a les activitats culturals, com el 

teatre, amb el qual Sant Fruitós de Bages hi ha estat sempre molt 
involucrat amb colles de teatre, i  les arts escèniques. 

Aquesta estança recrea l’escriptori d’una casa benestant, on podien trobar 
obres literàries catalanes, alguna de les primeres màquines d’escriure i 
obres pictòriques. 

Objectes exposats: 4 quadres de Pere Clapera, pintor de renom i fill del 
poble, estanteries de fusta amb llibres d’escola dels anys 40-50, escriptori 

escolar, la primera màquina d’escriure a Sant Fruitós i la col·lecció de les 
obres teatrals que es van dur a terme al poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Situació de l’àmbit 3 

  

 

 



 
 

 

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 

26 

Habitació d’estudi i lectura, amb la primera màquina d’escriure trobada a Sant Fruitós i la 

llibreria amb les obres de teatre realitzades al poble 

 

 

Àmbit 4: Habitació 

El dormitori és un dels espais més reservats d’una casa. En aquesta sala es 

vol escenificar com eren aquests espais a principis del s. XX, quin mobiliari 
era imprescindible i que actualment ni ens plantegem tenir a les nostres 

habitacions, com és el cas de la gibrelleta o el rentamans. 

Objectes exposats: llit d’època, penjador amb roba de dormir, cotxet de 
nen, calaixera, verge, rentamans amb mirall i gibrelletes.  
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              Situació de l’àmbit 4 
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Reproducció d’una habitació de 
l’època, amb la vestimenta 
tradicional i utensilis d’higiene. 

 

 

Els oficis  

Com ja s’ha dit, el principal sector econòmic  del municipi de Sant Fruitós de 

Bages a finals del s. XIX i principis del s. XX era el primari: agricultura i 
ramaderia. Tot i això, durant la industrialització es van anar incorporant la 
indústria del tèxtil, la destil·laria i altres oficis. En aquesta àrea es vol 

recordar les professions de l’antiga gent del poble, i quins materials, eines i 
recursos utilitzaven per exercir-les. 

El discurs museològic es desenvolupa mitjançant l’exposició d’objectes i 
planells explicatius per entendre el funcionament de les fàbriques i dels 

oficis en què treballava bona part de la població. La sala d’eines al jardí del 
museu dóna un respir al discurs museístic, amb la representació de les 
feines del camp a l’aire lliure. 
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Àmbit 5: La vinya 

A la Catalunya central al s. XIX la vinya era un sector econòmic molt 

important, fins que a finals del s. XIX i inicis del XX va arribar la temuda 
plaga de la fil·loxera, que va fer desaparèixer gran part de les vinyes 

catalanes, substituint-les per altres conreus com ametllers, avellaners o els 
cereals. 

En la petita estança es vol donar tribut a la feina de la verema i la vinya al 

Bages, que aleshores es feia de manera totalment artesanal i on tothom hi 
participava. 

Objectes exposats: 4 portadores de raïm, eines per fer bótes, bomba de 
trascolar el vi, xafadora de raïm de fusta del s. XIX, aixetes de bótes, bótes 
de raïm amb peu i sense, i quatre ensulfatadores de principis del s. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Situació de l’àmbit 5 
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Secció dedicada a l’elaboració del vi de manera artesanal, amb estris utilitzats a 
principis del s.XX  

 

Àmbit 6: El tèxtil a Sant Fruitós 

L’inici de la industrialització i l’energia que donava el corrent del riu, van fer 
proliferar les fàbriques tèxtils a la conca del riu Llobregat a finals del s. XIX i 

principis del XX. La industria tèxtil proporcionava creixement econòmic al 
territori, però també un impuls a la figura de la dona treballadora. A Sant 

Fruitós de Bages, al igual que molts municipis per on passa el riu Llobregat, 
es van instal·lar nombroses fàbriques tèxtils, com és el cas de la Fàbrica 
tèxtil de Sant Benet de Bages o la Fàbrica Vermella, i més endavant al nucli, 

amb les fàbriques Bertrand i Serra i Vallès i Solar, on hi treballaven 
nombroses dones del poble. 

Objectes exposats: teler de finals del s. XIX, provinent de Sant Joan de 
Vilatorrada, filosa, màquines de cosir de la marca Singer per a diferents 
tipus de teixits, llançadores de fusta de telers del poble, mostraris de roba 

de les fàbriques del poble, laboratori del tèxtil amb màquina de verificar les 
torsions del fil i la resistència.  
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           Situació de l’àmbit 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tèxtil a Sant Fruitós va ser molt important per 
impulsar la dona al treball. En aquesta secció es 
troba un teler de fàbrica tèxtil de la conca del 
Llobregat, així com múltiples màquines de cosir i 

instruments per mesurar la qualitat del fil i dels 
teixits. 

 



 
 

 

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 

32 

Àmbit 7: El licor a Sant Fruitós de Bages 

Sant Fruitós de Bages a meitat del s. XX era productora de licors anisats. Hi 

havia dos destil·laries que produïen i exportaven licors per tota la Catalunya 
central: Anís Bages i Anís Morell. En aquest petit espai hi ha una recopilació 

del mostrari de begudes i etiquetes de les botelles. 

Objectes exposats: armari de menjador on hi ha exposats, darrera la 
seguretat d’un vidre, botelles de petit i gran format de la producció 

d’aquestes dues empreses (actualment desaparegudes), etiquetes de les 
botelles i bótes de colònia de terrissa que també s’hi fabricaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Situació de l’àmbit 7 
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Àmbit 8: Eines de la terra 

Ser pagès al s. XIX comportava haver de cultivar i cuidar gran quantitat de 

terra sense la tecnologia que hi ha avui en dia. Tot era manual i el conreu 
de blat i blat de moro era el que predominava. Al jardí del Museu s’hi 

exposa a l’aire lliure, però sota coberta d’envelats preparats per a les 
inclemències del temps, les eines i tècniques que utilitzaven els pagesos de 
Sant Fruitós per cultivar, arranjar i mantenir amb les millors condicions la 

terra per poder tenir una bona collita, que era el sosteniment de moltes 
famílies del poble. 

Objectes exposats: Desgranadora de blat de finals del s. XIX, 2 ciselladores 
de blat, carro de fusta, 2 desgranadores manuals de blat de moro, 2 
bàscules de pes, xapos, 7 coladors, 5 tipus d’arades tibades per animals, 

segadora de principis s. XX, 6 forques, 5 falçs, gaia, ensulfatadores, 2 
esmoladores manuals, corrioles de fusta i 2 carros (un de gran de 1920 tot 

de fusta i l’altre de mida mitjana de 1950). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Situació de l’àmbit 8 
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Col·lecció d’eines i maquinària del camp que 
ens explica les dures condicions de vida dels 
pagesos de principis del s. XX 

 

 

 

Àmbit 9: Els oficis 

A part dels grans motors econòmics del municipi, com era l’agricultura i 
l’industria tèxtil, a Sant Fruitós de Bages també hi havia petits artesans o 

oficis que s’exercien de forma familiar, en alguns dels casos molt 
particulars. 

El Museu vol rendir homenatge als oficis minoritaris a partir d’un passadís 

de plafons explicatius amb fotografies i anècdotes dels personatges. Els 
oficis descrits són: 

- El Boteller 

- El mataporcs 

- El paleta 

- El fuster 

- El ferrer 

- El picapedrer  

- El carreter 

- Taxidermista 

- El matalasser 

- El barber 

- La perruquera 

- Les teixidores 

- Les cosidores 

- Les planxadores 
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           Situació de l’àmbit 9 

 

 

 

 

 

 

 

La religió 

Àmbit 10: La religió a Sant Fruitós 

En aquest apartat, s’estudia la influència de la religió cristiana sobre la 
població de Sant Fruitós. Aprofitant que el museu està situat a la rectoria 

vella de la parròquia, i vista la bona voluntat de la parròquia envers el 
museu, aquesta ha realitzat diferents cessions al Museu perquè exposés els 

seus tresors eclesiàstics. Es pot comprovar que la religió tenia un paper 
destacat en la vida de qualsevol persona que residís a Sant Fruitós, ja que 
la majoria de festivitats eren celebrades amb processons i adoracions. 

Objectes exposats: calzes de la parròquia, talles de la mare de déu (una 
d’elles del s. XVIII), capelles de domicili, campana de l’església del Pont de 

Cabrianes, tàlem de processons, pendons del Pont de Cabrianes i Sant 
Fruitós de Bages, missals del poble, vestit de comunió amb maniquí petit, 
rosaris i una calavera del cementiri de davant de l’església (actualment 

desaparegut).  
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    Situació de l’àmbit 10 
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Molts del objectes exposats en aquesta secció han estat cedides per la parròquia de Sant 

Fruitós de Bages, provinents d’esglésies del municipi. 
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Distribució del discurs museístic en l’espai del museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Entrada de casa, àmbit 1 

           Cuina i menjador, àmbit 2 

 Despatx/ llibreria, àmbit 3 

           L’habitació, àmbit 4 

           La vinya, àmbit 5 

           Tèxtil a Sant Fruitós, àmbit 6 

           El licor a Sant Fruitós, àmbit 7 

           Eines de la terra, àmbit 8 

           Els oficis, àmbit 9 

           La religió, àmbit 10 

           Magatzem 

           Despatx 
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Exposicions temporals. 

Les exposicions temporals tenen la finalitat de dinamitzar el fons 
patrimonial dels museus, ser més interactius amb els visitants i donar 

visibilitat al museu. A part d’això, les exposicions solen estudiar més en 
profunditat un tema en concret, normalment escollit amb motiu d’un fet en 
concret (aniversari, descobriment d’un fet, notícia d’actualitat, etc.). 

El Museu de Sant Fruitós de Bages no té recorregut en el món de les 
exposicions temporals. L’únic exemple d’exposició temporal que es va 

realitzar, va fer en l’any 2015 arran de l’enderrocament de la fàbrica tèxtil 
Bertrand i Serra, la més important del poble i la que havia donat feina a la 
majoria de dones fins al seu tancament a finals del s. XX. Per commemorar 

la importància d’aquesta fàbrica dins de la societat santfruitosenca i de 
totes les fàbriques tèxtils del municipi, es va realitzar una exposició 

temporal anomenada “El tèxtil a Sant Fruitós”.  

Aquesta exposició va ser molt transversal, perquè hi van participar i aportar 
materials moltes famílies del poble, extreballadors de totes les fàbriques i 

assessorament tècnic d’historiadors del poble. També es va demanar la 
cooperació d’altres museus per cedir part de la seva col·lecció. 

Per la dimensió que va anar agafant aquesta exposició, es va veure clar que 
no es podia realitzar dins l’espai del museu, així que es va instal·lar a la sala 
polivalent de la biblioteca municipal, fet que va donar notorietat l’exposició, 

per l’espai ampli, la concurrència de la gent i l’ampliació dels horaris de 
visita en horari d’obertura de la biblioteca.  

La integració i cooperació tant per part de la gent (veïns, ex treballadors, 
propietaris, etc.) com per part de les institucions (Ajuntament, Museu, 
biblioteca, altres museus), va fer que l’exposició fos un èxit tant de 

participació com de funcionament, deixant molt clar que la cooperació de 
tots els agents és una línia a seguir en el nou funcionament del Museu. 

Aquesta exposició temporal va estar en funcionament durant tres mesos i 
va rebre nombrosos visitants, tant grups escolars com entitats.  
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Fotografies de l’exposició temporal realitzada d’octubre a desembre del 2015 i instal·lada al 
hall de la biblioteca municipal.  
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Activitats de difusió  

Des de la seva creació l’any 2006, el Museu de Sant Fruitós de Bages, a 
part de difondre el seu fons patrimonial en les visites a la seu del museu, 

també ha estat un agent de dinamització sociocultural, implantant activitats 
al llarg de tot el calendari. Aquestes activitats aconseguiren fer més visible 
el Museu a la resta del municipi, així com també la difusió del seu patrimoni 

cultural i folklòric municipal més enllà de les quatre parets que el reclouen a 
la Sagrera. 

 

Les activitats més importants que ha implantat des de la seva creació han 
estat: 

- Festa d’aniversari: cada octubre el Museu celebra que compleix un any 
més. Les activitats  es programen a la plaça de l’Església per motius de 

proximitat i per ésser un indret històric de trobades del poble. 
Habitualment, aquestes solen ser unificades en la celebració del Dia 
Internacional del Patrimoni. S’ofereix un espectacle folklòric amb una 

botifarrada popular (amb  venda de tiquets) . 

 

- Dia Internacional dels Museus: valent-se d’aquesta data tant 
assenyalada pel sector, s’aprofita l’ocasió per fer un espectacle de ballets 
tradicionals i crear una exposició temàtica pel mateix dia.  

  

- Fira de Sant Llúcia: festivitat antigament celebrava al poble de forma 

regular fins que va desaparèixer. Amb la creació del Museu s’ha volgut 
recuperar, i des d’aleshores es celebra cada any el segon diumenge de 
desembre a la plaça de l’Església (al costat del museu). S’organitzen 

parades de productes naturals i nadalencs, així com d’altres activitats 
per a totes les edats, com el cagatió popular o la xocolatada amb coca. 

 

Així mateix, el museu també porta a terme visites guiades per a les 
diferents escoles del poble, amb les seves respectives explicacions a través 

del guia. Alhora, però, també confecciona material de màrqueting, com són 
els davantals, loteria de nadal i venda de llibres del poble per poder 

autofinanciar-se. 
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Voluntàries del museu en la botifarrada realitzada en la “Festa dels Museus” (2014) 

 

Fira de Santa Llúcia (2014) 
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Pla estratègic: 

Una vegada establerta la missió, els objectius, les funcions i l’estat del 

Museu en la realitat del projecte museològic, es definirà en fets reals les 
manifestacions teòriques contingudes en els apartats anteriors en línies 

estratègiques. Aquestes línies estratègiques serviran per concretar en un 
període de temps determinat quina serà l’actuació del museu. Per arrodonir-
les, es redactaran plans d’acció anuals per tal de complementar de forma 

més detallada i amb accions més precises el pla estratègic actual. 

L’avaluació d’aquestes línies serà l’indicador per verificar si realment s’estan 

acomplint els objectius generals, o per contra, s’han de redireccionar o 
corregir per manca d’eficàcia o concordança.  

Les línies estratègiques que es duran a terme es plantegen en dos grans 

àrees: 

- Gestió de la col·lecció i altres béns patrimonials 

- Activitats, públic i difusió 

 

Línia d’actuació 1: Gestió de la col·lecció i altres béns patrimonials 

Normalitzar i automatitzar la catalogació del fons patrimonial del 
Museu 

Descripció: Actualment, el fons patrimonial del Museu es composa de 2.160 
peces registrades. Tot i que compta amb l’existència d’un llibre registre 
actualitzat, hi manquen moltes dades bàsiques dels objectes registrats. 

Objectius: 

- Normalitzar la catalogació de tot el fons patrimonial per a la seva 

estandardització. 

- Controlar les peces exposades i emmagatzemades que posseeix el 
museu. 

- Automatitzar la catalogació en un programa informàtic que ens doni 
rapidesa de cerca i agilitat eper gestionar-lo. 

Accions: 

- Catalogar totes les peces (començarem per les exposades) seguin la 
“Normalitzación Documental de Museos”2 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

En el que la informació catalogada s’ha d’estructurar de la següent 

manera: 

 

                                                           
2
 http://es.calameo.com/read/0000753358fc66ce4e363 
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- En la catalogació també s’hi afegiran una o diverses fotografies de 

l’objecte. 

- S’utilitzarà un programari informàtic per registrar la informació i tenir-la 
accessible sempre que es necessiti. Es valorarà si el programari a 

utilitzar pot ser l’aplicatiu “Domus” del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, o un altre més dinàmic com és el “MuseumPlus”. 
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- S’utilitzarà el “Tesaurus de Patrimonio Cultural”3 per normalitzar el 
llenguatge utilitzat en la catalogació de tot el fons patrimonial del 

museu. 

 

Senyalització i informació de les peces exposades 

Descripció: actualment al Museu hi ha una manca de senyalització dels 
diversos discursos que l’integren, així com una clar dèficit de cartells que 

puguin informar el visitant de les característiques de les peces que 
s’exposen. Aquest fet impossibilita que el visitant pugui ser autònom en la 

seva visita al museu i necessiti d’un guia que li vagi explicant tot per 
entendre el significat de cada objecte. 

Objectius:  

- Fer més visibles les seccions del museu. 

- Dotar d’informació bàsica el visitant perquè sigui autònom a l’hora de 

visitar el Museu i que pugui realitzar el recorregut per les instal·lacions 
de manera entenedora. 

- Documentar totes les peces exposades del fons patrimonial. 

- Presentar de forma estructurada el discurs de l’exposició. 

Accions: 

- Realitzar una retolació clara i entenedora dels diferents espais d’acord 
amb el discurs del Museu. 

- Col·locació de mapes de situació. 

- Realització de díptics explicatius de les diferents àrees del Museu i les 
peces més importants que poden trobar en cadascuna d’elles. Aquests 

díptics es repartiran a l’entrada a tots els visitants que hi accedeixin. 

- Documentar cada peça exposada (amb les dades de la catalogació 
anteriorment exposada), instal·lant petits cartells informatius amb les 

següents dades bàsiques: 

o Tipus d’objecte 

o Any o segle de construcció 

o Material 

o Petita explicació, si es creu convenient 

o Procedència (família o institució) 

o Lloc de procedència 

 

 

                                                           
3
 http://tesauros.mecd.es/tesauros/tesauros 
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Política de donacions 

Descripció: actualment el Museu rep nombroses donacions dels veïns del 

poble i, en un principi, són acceptades totes. Però per la falta d’espai, tant 
en les àrees d’exposició com al magatzem, com per les característiques del 

material donat, fa que es necessiti de manera urgent una política de 
donacions per establir un criteri únic a l’hora d’acceptar-les o rebutjar-les. 

 Objectius:  

- Establir un criteri únic a l’hora d’acceptar o rebutjar les donacions. 

- Delimitar el fons patrimonial del Museu a la seva finalitat de difusió i 

divulgació. 

- Controlar el creixement del fons patrimonial. 

- Potenciar les donacions del veïns que siguin vinculants i especialitzar les 

donacions en l’àmbit competencial del Museu. 

Accions: 

- Redactar una política de donacions consensuada per tots els actius que 
conformen el Museu. 

- Implantar un model d’acceptació provisional per les donacions fins que 

s’avaluï i es vegi si és pertinent que formi part del fons patrimonial del 
museu o no. 

- Establir calendaris d’avaluació de les donacions. 

- Retornar les donacions denegades als seus propietaris amb 
l’argumentació adient de la resolució. 

- Redactar la corresponent document de donació definitiva sobre les que 
siguin acceptades, i donar-ne compte a la Junta de Govern Local. 

 

Calendari i establiment dels mètodes de restauració  

Definició: actualment, tots els objectes que estan exposats han tingut algun 

tipus de restauració/neteja per part del Museu. Però la conservació i el 
manteniment de la restauració original és constant i cal saber el tractament 

que s’ ha aplicat a aquell objecte en anteriors ocasions. 

Objectius: 

- Tenir controlats i documentats els tractaments de restauració que es 

duguin a terme en el Museu. 

- Tenir un historial de tractaments en un mateix objecte. 

- Controlar la despesa i planificar la restauració anual del fons patrimonial 
del Museu. 
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- Documentar i establir el millor criteri tècnic per actuar sobre un objecte 
que necessiti un tractament de conservació. 

Accions: 

- Obrir una fitxa de restauració a tots els objectes del fons patrimonial del 

Museu que necessiten algun tipus d’actuació, tant preventiva com de 
restauració. 

- Realització de fotos per documentar l’estat de conservació abans i 

després del tractament. 

- Establir un tractament adient a la seva patologia, i documentar-lo per a 

futures intervencions. 

- Establir aquesta fitxa com a historial i centre d’informació bàsica de 
tractament de l’objecte en qüestió. 

 

Adequació de l’espai  

Descripció: actualment l’espai del Museu té greus dèficits de serveis i 
climatització. Es vol adaptar l’espai a les necessitats del museu i dels 
visitants fins que no hi hagi un espai propi definitiu. 

Objectius: 

- Acomplir les normatives de seguretat, prevenció de riscos i emergències. 

- Controlar la climatització del museu. 

- Eliminar les barreres arquitectòniques. 

- Tenir un espai adequat a la funció de museu que fa actualment. 

Accions: 

- Demanar als serveis tècnics una valoració i propostes de millora de 

l’espai en funció del seu servei públic. 

- Controlar la climatologia, tant temperatura com humitat relativa, per 
mantenir-les constants i sense variacions durant tot l’any. 

- Realitzar les obres oportunes sol·licitades des dels serveis tècnics. 

- Realitzar el Pla de Seguretat, tal i com ho estableix l’article 3.3 del 

decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei de 
museus. 

- Instal·lació d’una alarma antiincendis connectada amb l’alarma de 

robatoris existent. 
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Línia actuació 2: Activitats, públic i difusió 

 

Visites escolars, instituts i entitats culturals. 

Definició: actualment es realitzen visites escolars guiades quan ho demanen 
els centres educatius. Aquestes visites estan guiades per una persona del 
Col·lectiu de Recerca Històrica, que coneix perfectament el contingut del 

museu i que els explica la història de tots els objectes exposats. 

Objectius: 

- Establir un calendari de visites escolars amb tots els centres 
d’ensenyament, així com altres sectors culturals i famílies que hi estiguin 
interessats. 

- Tenir material didàctic adaptat sobre el Museu. 

- Mantenir un seguiment i avaluació de la visita. 

- Fer visible el servei de museu des dels centres d’ensenyament. 

- Fomentar el gust per la història local als més petits del municipi. 

- Cooperar amb altres administracions per al foment de la història local. 

Accions 

- Mantenir comunicació amb tots els centres educatius del municipi, així 

com entitats culturals, per oferir visites guiades i material didàctic en la 
visita al museu gratuïtament. 

- Preparar material didàctic segons el fons patrimonial del museu i l’edat 

dels visitants. També es pot demanar a l’escola algun tema en concret 
de la història que treballin per poder-lo desenvolupar en el museu. 

- Planificar una visita guiada dinàmica i motivadora per fomentar el gust 
per la història local ja des de ben petits. 

- Programar activitats autodidàctiques dins el museu que permetin els 

visitants aprendre sobre la seva història. 

- Avaluació de les visites i les activitats didàctiques que s’hi han dut a 

terme, tant per part de l’alumnat com per part del professorat,  per tal 
de poder-les millorar. 

 

Exposicions temporals 

Definició: el 2015 es va dur a terme una exposició temporal anomenada “El 

tèxtil al Bages”, que va ser tot un èxit, tant de gestió com de participació 
ciutadana a l’hora de la seva planificació i creació. A més, es va instal·lar a 
la sala polivalent de la biblioteca pública del poble, que va aportar projecció 
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a l’exterior de la feina del Museu, així com una cooperació entre entitats 
culturals. 

Objectius: 

- Poder planificar una exposició temporal a l’any. 

- Potenciar la part del fons patrimonial sobre la qual recaigui el temari de 
la exposició temporal. 

- Donar visibilitat al Museu més enllà de les seves instal·lacions. 

- Potenciar la participació ciutadana. 

Accions: 

- Planificar amb tots els agents del Museu un tema per l’exposició 
temporal amb material propi, i que sigui un tema relacionat amb la 
història local. 

- Buscar sectors i persones vinculats amb aquest tema que ens puguin 
assessorar i aportar la seva informació com a materials nous per 

l’exposició. 

- Sobre tots els materials i documentació recopilats, plantejar la tipologia 
d’exposició, estructuració i tria de materials exposats. 

- Establir contactes amb altres entitats culturals locals per tal de poder 
instal·lar l’exposició en altres entorns. 

 

Cooperació amb la biblioteca i arxiu municipal 

Descripció: una de les funcions que té assignades el museu, a part de 

conservar i preservar els béns patrimonials culturals del municipi, és la de 
recerca d’estudis vinculades a la memòria històrica local, i fomentar i 

divulgar aquesta recerca, però per desgràcia per falta de recursos humans, 
local i econòmics no és possible fer-la amb el rigor i la intensitat que seria 
necessari. 

Objectius: 

- Establir convenis de cooperació amb altres institucions municipals. 

- Potenciar la recerca històrica a partir de totes les institucions 
cooperants. 

- Establir àrees de documentació i recerca en cada institució. 

- Potenciar la participació d’historiadors locals en la recerca de la memòria 
històrica del municipi. 

Accions: 

- Establir cooperació amb l’arxiu i la biblioteca municipal com a centres de 
coneixement cultural local. 
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- Tenir el centre de documentació i biblioteca auxiliar del museu “delegat” 
a  l’arxiu i la biblioteca, per si es necessita documentar un fet es pugui 

recórrer a aquestes institucions sense cap mena de problema. 

- Instar la recerca d’estudis locals conjuntament amb aquestes 

institucions. 

- Promoure la participació i posada en comú d’experiències. 

- Establir col·laboració amb els historiadors locals per ajudar en la seva 

recerca i estudis locals. 

 

Activitats de memòria històrica 

Descripció: les activitats relacionades amb difondre i promoure la història i 
la memòria del poble sempre han estat una fita que s’ha volgut mantenir, 

d’aquí la celebració del Dia Internacional dels Museus, l’aniversari del Museu 
o la recuperació de la Fira de Sant Llúcia. Amb tot, la falta de recursos 

econòmics fa que no es puguin portar a terme totes activitats que es 
voldrien fer. 

Objectius: 

- Divulgar a través d’activitats la seva funció de difondre la cultura i 
patrimoni de Sant Fruitós. 

- Organitzar activitats per a totes les edats on s’estimuli el gust per la 
història local. 

- Potenciar la participació ciutadana en les activitats proposades. 

- Estimular la recerca i investigació de la història local. 

Accions: 

- Mantenir les activitats que s’han dut a terme fins el dia d’avui, intentant 
que siguin estimuladores per atraure a totes les edats. 

- Participar en activitats conjuntes, sobretot amb els més joves i més 

desconeixedors de la història, com poden ser una gimcana, tertúlies o 
taules rodones a l’espai Nexe. 

- Planificar un campament d’arqueologia a les tombes prehistòriques que 
existeixen al municipi. 

- Crear i mantenir un web de difusió del museu amb activitats i jocs pels 

més petits. 
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Conclusions 

La població de Sant Fruitós de Bages evoluciona constantment i, en 
els temps actuals, a gran velocitat. Però encara que tot corri, cal no oblidar 

el camí que s’ha recorregut fins al dia d’avui; de la mateixa manera que, 
per saber on vas i decidir qualsevol canvi en el rumb, cal saber d’on vens i 
què has anat trobant pel camí. Aquestes idees ja justifiquen l’existència dels 

museus, i el Museu de Sant Fruitós de Bages vol ésser un equipament 
consolidat perquè la població de Sant Fruitós no perdi mai la memòria 

històrica.  

Aquest projecte que teniu a les mans no està pensat com a projecte 
temporal, sinó que té un propòsit de continuïtat i, d’aquesta manera, les 

línies proposades tindran un arrelament real en la població, que ja ha 
respost fidelitzant-se amb el Museu. Tot i això, també s’ha de tenir present 

que aquest projecte només serà efectiu si també evoluciona i s’adapta als 
canvis, de la mateixa manera que ho fa la població de Sant Fruitós de 
Bages.  

No cal esmentar que l’avaluació de cada acció proposada en aquest 
pla també és transcendental per tal de conèixer si s’avança en la direcció 

correcta o, per contra, si s’ha de reformular l’acció presentada, 
complementant-la, modificant-la substancialment o fins i tot suprimint-la. 

La municipalització del servei de Museu a través d’aquest projecte ha 

de permetre potenciar i reafirmar aquest servei com a pilar de la memòria 
històrica local de Sant Fruitós de Bages, ja que va néixer de voluntat de 

molts veïns i veïnes per conservar el seu patrimoni local, i ha de continuar 
exercint aquesta funció amb més talant gràcies a ser  part d’una institució 
pública.  
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Reglament del Museu de Sant Fruitós de Bages 

Preàmbul 

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, reconeix que la preservació 

del patrimoni artístic, arqueològic, tècnic i científic de Catalunya és un 
element bàsic a l’hora de promoure’n el coneixement, l’estudi i la difusió 
entre tots els ciutadans, a fi de facilitar-los una millor comprensió de la 

natura, de la història i, en general, de la vida del país, i estableix que els 
museus en són les institucions responsables. 

L’esmentada Llei també reconeix la important dedicació de les corporacions 
locals de Catalunya, que durant molts anys van tenir cura de la conservació 
del patrimoni cultural del país.  

Amb la voluntat de contribuir a la conservació i divulgació dels béns 
culturals mobles i immobles que testimonien el patrimoni històric i 

arqueològic del municipi, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages promou el 
Museu de Sant Fruitós de Bages. 

 

CAPÍTOL 1: Disposicions generals 

Article 1r 

Naturalesa 

El Museu municipal de Sant Fruitós de Bages (en endavant, Museu) és una 
institució permanent, sense finalitat de lucre i inscrita a l’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dedicat al servei de la societat i al 
seu desenvolupament, obert al públic, que reuneix, conserva, documenta, 

estudia i difon els seus béns culturals mobles. 

Article 2n 

Finalitat 

Les finalitats del Museu de Sant Fruitós de Bages coincideixen en la seva 
part general amb les de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, perquè està 

al servei de la societat i del seu desenvolupament. No obstant això, segons 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català i la Llei 
17/1990, de 2 de novembre de museus, es troben, més específicament, les 

següents: 

a) Reunir el conjunt de béns culturals de Sant Fruitós de Bages, que pel 

seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
etnològic, científic, tècnic, etc., mereixin una protecció i defensa especials 
per a la humanitat, de tal forma, que serveixi per a ús i gaudi dels 

ciutadans, a la vegada que són transmesos a les generacions futures, 
mitjançant la conservació i la documentació. 

b) Estudiar la possible catalogació de futurs béns culturals. 
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c) Exhibir i difondre el patrimoni cultural que atresoren, a la vegada que 
fomenta la cultura. 

d) Garantir la tutoria artística de patrimoni de tercers. 

e) Col·laborar en la formació educativa de la població en edat escolar, i 

potenciar les pràctiques d’estudiants a les seves dependències. 

f) Afavorir la investigació privada i pública 

g) Col·laborar amb d’altres museus o entitats socials i culturals més 

enllà de les fronteres municipals 

h) Acomplir les formalitats que la legislació vigent imposa als museus 

i) Qualsevol altra finalitat que el Ple de l’Ajuntament li encomani en el 
futur. 

Article 3r 

Funcions 

Per a l’acompliment de les finalitats, el Museu té encomanades les funcions 

de conservació, preservació, educació i investigació, entre de les quals 
s’enumeren les següents: 

a) Elaborar i promoure tasques d’estudi i investigació sobre temes 

relatius a les seves finalitats i a les característiques del patrimoni cultural 
que hostatja, tant a nivell local com autonòmic, nacional i internacional. 

b) Realitzar, promoure i publicar catàlegs, col·laboracions periodístiques 
i qualsevol altre tipus de difusió que promogui l’expansió i el coneixement 
del Museu de Sant Fruitós de Bages. 

c) Custodiar el fons artístic que composa l’inventari del Museu. 

d) Oferir espais per a la participació lúdica, cultural i científica dels 

ciutadans. 

e) Desenvolupar cicles, xerrades, conferències, exposicions i cursos 
d’ensenyament especialitzat. 

f) Promoure el respecte al patrimoni cultural del municipi. 

g) Concedir especial atenció, en el desenvolupament de les seves 

funcions, a les qüestions relatives a les institucions públiques del nivell 
horitzontal i vertical, i a quantes persones físiques i/o jurídiques tinguin un 
interès en les finalitats del Museu. 

h) Proposar projectes, reglamentacions o normes internes que ajudin a 
millorar l’organització del Museu i facilitin el compliment de les finalitats. 

i) Impulsar convenis i acords amb altres museus 

j) Formalitzar les donacions i dipòsits que es facin al Museu 
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k) Elaborar els programes museològics i museogràfics que puguin 
portar-se a terme a través del Museu, amb l’aquiescència dels seus òrgans 

de govern. 

l) Tramitar l’accés a les ajudes i subvencions que siguin possibles, 

d’acord amb les finalitats i naturalesa. 

m) Mantenir actualitzat l’inventari. 

n) Efectuar les oportunes col·laboracions per a la seva gestió. 

o) Evacuar quants informes, consultes i/o estudis li siguin sol·licitats 
pels òrgans de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages o per 

qualsevol altra autoritat amb competència per a requerir-los. 

p) Realitzar quantes funcions li siguin encomanades pels òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i aquelles que siguin 

precises per adequar-se als canvis legislatius futurs. 

 

CAPÍTOL 2: Organització 

Article 4t 

Òrgans de govern 

Són òrgans de govern del Museu els mateixos que ho són de l’Ajuntament o 
aquells que, en el seu moment, siguin designats pel Ple de la corporació. 

Article 5è 

Personal del Museu 

El personal del Museu es nodrirà de la plantilla de l’Ajuntament, d’acord 

amb l’organigrama aprovat pel Ple i amb les exigències de capacitat i 
especialitat que ha de posseir qui presti els seus serveis en aquestes 

dependències. 

Les funcions de la direcció, d’acord amb l’actual legislació són les següents: 

a) Executar i fer que es compleixin les directius de l’Ajuntament de Sant 

Fruitós de Bages, manifestades a través de la regidoria de Cultura. 

b) Ser responsable de la gestió i administració del Museu 

c) Coordinar les àrees del Museu. 

d) Vetllar per la custòdia, conservació i difusió del fons museístic del 
Museu. 

e) Vetllar pels processos de concepció i producció d’exposicions 
temporals i permanents. 

f) Supervisar les activitats culturals, de recerca, d’atenció al públic i 
d’acolliment. 

g) Preparar i presentar els objectius de gestió. 
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h) Detectar convocatòries de subvencions d’altres administracions 
públiques que s’adaptin a les necessitats del Museu i preparar la seva 

tramitació i seguiment. 

i) Preparar projectes de patrocini i mecenatge per al sector privat 

atractius, i negociar-los, si és necessari. 

j) Supervisar i, quan sigui necessari, realitzar l’avaluació de les 
activitats i del funcionament del Museu. 

k) Redactar la proposta d’avantprojecte de pressupost del Museu. 

l) Supervisar el llibre de registre d’objectes dels fons patrimonial que 

custodia el Museu i vetllar per la seva correcta documentació. 

m) Proposar l’adquisició d’objectes d’interès per al fons patrimonial. 

n) Acceptar provisionalment les donacions, dipòsits i llegats, i tramitar 

els expedients corresponents per a l’acceptació. 

o) Estudiar i proposar procediments de col·laboració amb entitats 

culturals, públiques i privades. 

p) Impulsar els expedients necessaris per al compliment del present 
reglament i de la normativa vigent. 

q) Realitzar totes aquelles funcions que li siguin conferides pels òrgans 
de govern de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

Article 6è 

Règim pressupostari 

El règim pressupostari, econòmicofinancer, de comptabilitat, intervenció i 

control financer, serà establert per les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici corresponent de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i demés 

disposicions vigents sobre aquestes matèries. 

Article 7é 

Activitats comercials i publicitàries 

L’Ajuntament, si escau, aprovarà els preus públics que han de regir les 
publicacions i reproduccions, així com les activitats i serveis que presti el 

Museu, garantint que la qualitat, la fidelitat i el sentit educatiu presideixin 
les actuacions. També farà constar la naturalesa de les reproduccions. 

Article 8é 

Accés al Museu 

El Museu gaudeix d’una àrea d’exposició oberta al públic que actualment es 

pot visitar en règim de visites concertades. L’entrada al museu és gratuïta. 
Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament podrà aprovar un preu públic d’entrada 
que, tal com estableix la Llei 17/1990, de museus, no podrà desvirtuar la 

funció social i cultural del museu. 

Article 9é 
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Ingressos d’objectes 

Constituirà el fons patrimonial del Museu tots els béns culturals mobles 

propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o dipositats per altres 
institucions i particulars, que siguin de caràcter històric, artístic, 

arqueològic, etnològic o industrial. 

L’instrument únic de conservació, gestió i administració del fons patrimonial 
moble del municipi és el Museu de Sant Fruitós de Bages, la responsabilitat 

del qual es podrà traslladar i compartir amb altres persones físiques i/o 
jurídiques sota la protecció de les quals es trobin els objectes. 

El museu de Sant Fruitós de Bages acceptarà, per regla general, sempre i 
quan no comporti condicions o obligacions difícils d’acomplir per 
l’Ajuntament, els dipòsits, llegats i donacions que li siguin oferts, 

particularment allò que tingui una relació directa, històrica o etnològica, 
amb el municipi de Sant Fruitós de Bages. 

Article 10é 

Donació, disposició i llegats 

Les donacions i llegats efectuats al Museu hauran de ser acceptats per la 

Junta de Govern Local de l’Ajuntament, individual o conjuntament, si bé 
prèviament la direcció del Museu estendrà un document provisional amb 

caràcter de rebut per a constància del donant. 

La direcció del Museu instruirà expedient administratiu per tal de donar 
compte dels objectes adquirits des de procedències diverses que 

incrementin el fons museològic, a fi de que siguin inclosos en l’inventari del 
patrimoni de béns de l’Ajuntament, comprenent els objectes obtinguts per 

recol·lecció del seu personal tècnic o investigadors vinculats a través de les 
tasques de recerca. 

Article 11é 

Compra 

Les compres que hagin de realitzar-se per a incrementar el fons patrimonial 

del Museu seguiran el tràmit administratiu oportú, a través de l’Àrea 
corresponent. 

Article 12é 

Inventari 

Tots els objectes que integrin el fons patrimonial del Museu seran fitxats i 

inscrits en el llibre de registre del Museu. Posteriorment seran inventariats 
d’acord amb el que disposa en cada moment la normativa legat, i la pròpia 
organització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

Article 13é 

Conservació i custòdia 
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La conservació i custòdia del fons patrimonial del Museu es portarà a terme 
d’acord amb les exigències dels propis objectes, atenent el seu valor, 

condicions ambientals i demés exigències normatives i reglamentàries. 

Article 14é 

Restauració 

La restauració forma part de la conservació del fons patrimonial, per la qual 
cosa es buscaran i habilitaran els medis per portar-la a terme de forma 

contínua. 

 

CAPÍTOL 3: Drets i deures dels usuaris 

Article 15é 

Drets 

Qualsevol usuari o entitat té els drets següents: 

a) L’accés lliure a visitar el museu sense ésser discriminada per raons 

d’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe social. 
b) Ser informada sobre els drets i deures que comporta la utilització del 

servei. 

c) Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o 
queixes sobre el funcionament del museu mitjançant l’adreça 

electrònica del museu o els formularis a disposició per a tal fi. 
d)  Participar en les activitats culturals programades pel museu. 
e) Ser tractada amb amabilitat, respecte i professionalitat.  

f) Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons patrimonial, el 
funcionament i el reglament del museu, així com qualsevol informació 

d’interès per als ciutadans i ciutadanes.   
g)  Els usuaris tenen dret a ser informats de l’horari d’atenció al públic, 

dels serveis amb horaris restringits i de les activitats que s’hi 

organitzen amb el temps suficient. 

Article 16é  

Deures. 

Són deures dels usuaris del museu: 

a) Respectar la legislació vigent de protecció i conservació de les peces 

exposades al museu. 
b) Tractar al personal del museu i als usuaris i usuàries amb amabilitat i 

respecte.  
c) Avisar al personal del museu de qualsevol desperfecte en el fons, les 

instal·lacions, els equipaments o de qualsevol incident o fet que 

comporti perill per a les persones o béns del museu. 
d) Tenir cura i protegir els objectes personals. El Museu declina tota 

responsabilitat sobre els béns personals.  
e) Acomplir els horaris dels servei. 
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f)  Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci. 
g) Respectar les normes elementals de convivència i civisme.  

h) Abstenir-se de:  

- Menjar, beure o fumar. 

- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que 
integren el conjunt de la Biblioteca.  

- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; obrir 

o tancar finestres i modificar els aparells de climatització. 

- Alterar l’ordre del museu o realitzar activitats que puguin molestar 

els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de les 
instal·lacions. 

- Entrar al museu amb joguines o vehicles recreatius (bicicletes, 

patins....) o animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall). 

i) Acomplir el reglament del museu. 

j) Identificar-se amb la presentació del carnet d’identitat a petició del 
personal del museu. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

El present reglament estarà sotmès a les adaptacions competencials i 

estructurals que decideixin els òrgans de govern de l’Ajuntament. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Primera- Els preceptes d’aquest reglament que per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en 
el moment en què es produeixi la modificació de preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 

Segona- El present reglament entrarà en vigor en els termes establerts a 
l’article 70 en relació amb l’article 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local.  
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