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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 9 de juny de 2016, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  
 
ACTA NÚM. 8/2016 ( 1213.03.008 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
9 DE JUNY 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 20:00 hores del dia esmentat 
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a 
tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es 
al marge ressenyats, sota la presidència 
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
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ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 
LOCALITZACIÓ 

TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les 
següents sessions del Ple : 12 
de maig ( ordinari ) i 31 de maig 
( extraordinari ) 

621/2016 
563/2016 

4 00:00:26 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

   

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

22/2016 4 00:02:12 

3. Donar compte dels acords de la 
Junta de Govern les següents 
sessions: 2 de maig de 2016 ( 
ordinària ) 

490/2016 13 00:19:44 

4. Informació de les regidories  - 13 00:39:21 

CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 

   

5. Modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 38, reguladora del 
preu públic per la prestació 
servei llar d’infants de 0 a 3 
anys 

731/2016 14 00:48:17 

6. Aprovació inicial de 
l'Ordenança municipal 
reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de 
deutes amb la hisenda 
municipal de l’ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 
mitjançant la realització de 
treballs en benefici de la 
comunitat. 

1156/2015 17 00:58:40 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

7. Disposició de creació del fitxer 
automatitzat específic de dades 
de caràcter personal dels 
abonats del subministrament 
d’aigua potable  i/o  
clavegueram 

159/2016 25 01:20:06 
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8. Inadmissió del recurs de 
reposició interposat pel grup 
municipal de Convergència i 
Unió, contra l’acord del ple 
municipal de 29 de març de 
2016, que aprova l’expedient 
de contractació, relatiu a la 
licitació única per a la selecció 
d’un únic concessionari per a 
diversos títols vinculats a les 
competències municipals en 
matèria de serveis funeraris. 

286/2016 31 01:23:17 

9. Conveni urbanístic sobre les 
actuacions necessàries per a la 
recepció dels sectors que 
integren el polígon industrial de 
Santa Anna de Sant Fruitós de 
Bages : resolució d’al·legacions 
formulades durant la informació 
pública i aprovació definitiva del 
conveni. 

709/2015 41 02:28:33 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA    

10. Aprovació inicial del Reglament 
de Participació Ciutadana 

200/2016 62 02:37:17 

PRECS I PREGUNTES     

11. Pregunta del grup municipal 
ERC-AM sobre beneficis fiscals 
de l‘impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

787/2016 71 02:49:29 

12. Pregunta del grup municipal 
ERC-AM sobre el pagament 
dels tributs estatals a través de 
l’Agència Tributària de 
Catalunya 

803/2016 72 02:57:58 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 12 de maig ( 

ordinari ) i 31 de maig ( extraordinari ) ( exp. 621/2016  i 563/2016 ) 
 
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.  ( exp. 22/2016 ) 

 
 

NÚM.  DATA EXPEDIENT ASSUMPTE  

2016-0536 548/2016 07/05/2016 Aprovació del text del conveni de 
col·laboració amb l'Associació Parroquial 
Funerària per realitzar activitats de 
difusió d'informació 

2016-0537 653/2016 07/05/2016 Autorització bestreta a una treballadora 

2016-05381 563/2016 07/05/2016 Eleccions a Corts Generals 2016: 
comunicació a la JEZ de llocs per 
propaganda i locals disponibles per 
actes de campanya electoral i 
convocatòria del Ple per la celebració del 
sorteig de membres de meses 

2016-0539 627/2016 07/05/2016 Delegació de firma per a tràmits 
d'intervenció d'armes davant d'altres 
administracions 

 

                                                        
1
 A la part dispositiva, apartat segon, punt quart del decret núm. 2016-0538, de 7 de maig de 

2016, cal fer l’esmena següent: On diu “PLE EXTRAORDINARI DE DATA 25 DE NOVEMBRE 
DE 2015” ha de dir  “PLE EXTRAORDINARI DE DATA 31 DE MAIG DE 2016” 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 5 de 73 

 
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 
 
 
 

 

 

2016-05402 511/2016 09/05/2016 Aprovació de bestretes de caixa fixa 
(alcaldia/tresoreria març-abril 2016) 

2016-0541 621/2016 09/05/2016 Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal pel dia 12 de maig de 2016 

2016-0542 568/2016 09/05/2016 Incoació de la restauració de la realitat 
física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat 
(Fàbrica del Pont) 

2016-0543 200/2016 09/05/2016 Convocatòria tercera sessió Comissió 
d'Estudi del Reglament de Participació 
Ciutadana (17.05.2016) 

2016-0544 1170/2013 10/05/2016 Aprovar certificacions i acta recepció 
d'obres incloses en el Pla de reposicions 
i millores abastament 2013 

2016-0545 384/2016 10/05/2016 Llista provisional d'admesos i exclosos, 
composició del tribunal i data prova 
convocatòria borsa arquitectes tècnics 

2016-0546 500/2016 11/05/2016 Llista provisional d’admesos i exclosos, 
composició tribunal i data proves i 
entrevistes Pla d'ocupació 2016 

2016-0547 1012/2015 11/05/2016 Resolució recurs reposició al decret 
2015-1446, de 28 de novembre, relatiu al 
canvi de sistema de la UA 5 

2016-0548 124/2016 11/05/2016 Resolució recurs reposició obres 
urbanització anticipada de la UA 5 

2016-0549 675/2016 11/05/2016 Canvi de finançament de determinades 
inversions del Capítol 6 del pressupost 
de l’Ajuntament per l’exercici 2016 

2016-0550 120/2014 12/05/2016 Canvi de data de la sessió de la 
comissió per l’estudi i l’elaboració de 
polítiques d’habitatge que estava 
prevista per el dijous 12 de maig a les 
10.00h 

2016-0551 615/2016 12/05/2016 Incoar expedients sancionadors en 
matèria de trànsit 

2016-0552 1103/2015 12/05/2016 Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals ABRIL/2016 

                                                        
2
 Al decret núm. 2016-0540, de 9 de maig de 2016, li manca la delegació al regidor de Serveis 

Econòmics, esmenat al decret num. 2016-0669 , de 6.6.16 
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2016-0553 695/2016 12/05/2016 Convocatòria de la Junta de Govern 
Local de 17 de maig de 2016 (sessió 
ordinària) 

2016-0554 1426/2015 12/05/2016 Superació període prova de l’arquitecta 
municipal mitjançant un nomenament 
interí per programa 

2016-0555 636/2016 12/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per 
rebaixar graó en vestíbul  

2016-0556 622/2016 12/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
reforma de dos banys  

2016-0557 526/2016 12/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
enderroc d’envans divisoris  

2016-0558 558/2016 12/05/2016 Atorgament de llicència ambiental 
(Industrias Químicas Ubach, SL) 

2016-0559 1524/2015 12/05/2016 Adjudicació del contracte per a l'execució 
de les obres contemplades en el 
document “Fase 1 separata accessos a 
la C-16C. Projecte d’urbanització de la 
unitat d’actuació 16a La Serreta” 

2016-0560 604/2016 12/05/2016 Aprovació gratificacions, serveis 
extraordinaris i hores extres mes abril 
2016 

2016-0561 649/2016 13/05/2016 Modificació del pressupost municipal 
núm. 03/2016 per generació de crèdit i 
canvi de finançament 

2016-0562 227/2016 13/05/2016 Actualització de dades respecte als 
permisos d'usuaris del BOPB 

2016-05633 1163/2015 13/05/2016 Convocatòria de la Comissió per a la 
redacció del “Pla de l’espai verd urbà” 
per 23 de maig de 2016 

2016-0564 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR LOLI) durant la 
temporada alta 2016 (maig-octubre) 

2016-0565 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR KIKU) durant la 
temporada alta 2016 ( maig-octubre) 

 

                                                        
3  El decret núm. 2016-0563, de 13 de maig de 2016, és nul per raó de duplicitat. El decret que 
el substitueix és el núm. 2016-0590, de 18 de maig de 2016. 
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2016-0566 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (TAVERNA DE MIG) 
durant el mes de maig de la temporada 
alta 2016 

2016-0567 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR NATURA) durant la 
temporada alta 2016 ( maig-octubre) 

2016-0568 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (FLECA SALLENT) 
durant la temporada alta 2016 (maig-
octubre) 

2016-0569 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR CAL PITU) durant la 
temporada alta 2016 (maig-octubre) 

2016-0570 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR EL PETIT) durant la 
temporada alta 2016 (maig-octubre)i la 
temporada baixa 2016/2017 (novembre 
a abril) 

2016-0571 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (FORN DE PA 
ELISABETH) durant la temporada alta 
2016 (maig-octubre) 

2016-0572 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BAR KEBAB SANT 
FRUITÓS) durant la temporada alta 
2016 (maig-octubre) 

2016-0573 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (BRASSERIA SANT 
FRUITÓS) durant la temporada alta 
2016 (maig-octubre) 

2016-0574 336/2016 13/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (FRANKFURT BAR 
IMAG) durant la temporada alta 2016 
(maig-octubre) 

2016-0575 383/2016 13/05/2016 Llista d'admesos i exclosos provisional, 
composició del tribunal i data de la 
primera prova del procés per a una plaça 
d’agent de policia local   

2016-0576 500/2016 17/05/2016 Llista definitiva d’admesos i exclosos 
PPO 2016 

2016-0577 681/2016 17/05/2016 Pagament de despeses per dietes de 
tribunals 



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 8 de 73 

 
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 
 
 
 

 

2016-0578 654/2016 17/05/2016 Abonament rebut IBI 2015 pel solar 
destinat a pàrquing 

2016-0579 248/2016 18/05/2016 Actuacions davant amenaces al personal 
de Serveis Socials 

2016-0580 661/2016 18/05/2016 Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació de pagaments 
corresponents a la relació de factures 
número O/2016/74 

2016-0581 1358/2015 18/05/2016 Emissió i tramesa de document 
d'autoliquidació per sol·licitud de 
documentació certificada (registre 2016-
E-RC-1655) (Recurs contenciós 
administratiu 210/2015 TSJCat) 

2016-0582 1358/2015 18/05/2016 Emissió i tramesa de document 
d'autoliquidació per sol·licitud de 
documentació certificada (registre 2016-
E-RC-1678) (Recurs contenciós 
administratiu 210/2015 TSJCat) 

2016-0583 556/2016 18/05/2016 Complement per desenvolupar funcions 
d’oficial de 1a. de Brigada 

2016-0584 832/2013 18/05/2016 Resolució de recurs de reposició 
d’aprovació definitiva de canvi de 
sistema a Santa Anna 

2016-0585 698/2016 18/05/2016 Sol·licitud de comissió de serveis a 
l’Ajuntament de Creixell d’un agent de la 
Policia Local 

2016-0586 697/2016 18/05/2016 Aprovació del Conveni entre l’ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages i el Grup 
Excursionista Posa’t en Marxa, sobre la 
donació modal, a favor de l’ajuntament, 
de romanent de l’organització de la 
Cursa del Gall 

2016-0587 522/2016 18/05/2016 Atorgament de llicència de primera 
ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat  

2016-05884 671.07.031/
99 

18/05/2016 Comunicar la verificació del compliment 
de les condicions de llicència  

 

 

                                                        
4
 El decret núm. 2016-0588 conté un error material quant a l quantitat consignada com a taxa. 

El decret que l’esmena és el núm. 2016-0709, de 14.6.16 
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2016-0589 383/2016 18/05/2016 Llista complementària d’admesos i 
exclosos provisional del procés d’una 
plaça d'agent de la policia local 

2016-0590 1163/2015 18/05/2016 Convocatòria de la comissió per a la 
redacció del “Pla de l’espai verda urbà” 

2016-0591 659/2016 18/05/2016 Aprovació d’assistència a cursos i 
jornades per part de personal divers 

2016-05925 248/2016 18/05/2016 Requeriment en matèria seguretat i salut 
a resultes de la inspecció del 16-02-2016 

2016-0593 634/2016 19/05/2016 Aprovació del pla de desplegament de la 
fibra òptica 

2016-0594 663/2016 19/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
redistribució interior d’un local per a ús 
acadèmic  

2016-0595 662/2016 19/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
execució d’una rasa i reposició de 
paviment de formigó per a adequació 
d’instal·lacions a parcel·la privada  

2016-0596 629/2016 19/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció de canalització de dos 
conductes i una arqueta tipus D  

2016-0597 80/2016 19/05/2016 Bonificació de taxa per la prestació dels 
serveis de gestió de residus municipals 
per ús de la deixalleria 

2016-0598 617/2016 20/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
substituir banyera  

2016-0599 667/2016 23/05/2016 Aprovació de liquidacions de taxes per 
renovació de llicències d’autotaxi exercici 
2016 

2016-0600 722/2016 23/05/2016 Canvi de finançament de determinades 
inversions del Capítol 6 del pressupost 
de l’Ajuntament per l’exercici 2016 

 

 

 

                                                        
5
 Per fer constar que el decret núm. 2016-0592, de 18 de maig de 2016, s’ha anomenat 

erròniament com a “proposta de decret”. Les signatures que consten a peu d’escrit tampoc no 
corresponen a les firmes digitals. Hauria de dir: “Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, 
disposa; Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe” 
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2016-06016 1156/2015 23/05/2016 Convocatòria de la comissió d’estudi 
encarregada d’elaborar el projecte 
d’ordenança municipal reguladora de 
l’execució alternativa al pagament de 
deutes 

2016-0602 696/2016 24/05/2016 Liquidació curs Informàtica Actic Avançat 
2015-2016 

2016-0603 1628/2015 24/05/2016 Aprovació de la factura i certificació 
número 1 (i única) del contracte menor 
pels treballs de subministrament i 
instal·lació de diferents actuacions de 
reforma de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors 

2016-0604 780/2015 24/05/2016 Incoació d’execució subsidiària per la 
restauració de la realitat física alterada 
de la parcel·la 46, situada al polígon 1 

2016-0605 577/2016 24/05/2016 Incoació d’expedient per a l’adopció de 
mesures de restauració de la realitat 
física alterada (parcel·la 58, polígon 13) 

2016-0606 468/2016 24/05/2016 Incoació d’execució subsidiària per la 
restauració de la realitat física alterada 
(parcel·la situada al carrer Pere Clapera, 
2) 

2016-0607 24/2016 24/05/2016 Sol·licitud de modificació de les marques 
de tancament de la parcel·la (PI El Grau, 
87) 

2016-0608 633/2016 24/05/2016 Atorgament de llicència d’obres per a 
obertura, tancament de rasa i estesa de 
cablatge BT 

2016-0609 1628/2015 24/05/2016 Aprovació de l’acta de recepció pels 
treballs de subministrament i instal•lació 
de diferents actuacions de reforma de 
les instal•lacions d’enllumenat públic i 
semàfors 

2016-0610 392/2016 24/05/2016 Llicència per la conducció GPP 

2016-0611 724/2016 26/05/2016 Aprovació de la despesa corresponent a 
la nòmina del mes de maig 

 

 

                                                        
6
 Al decret núm. 2016-0601 li manca la delegació del regidor de Serveis Econòmics. El decret 

que l’esmena és el núm. 2016-0601, de 6.6.16 
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2016-0612 61/2016 26/05/2016 Aprovació del reconeixement 
d’obligacions i ordenació del pagament 
corresponent als lloguers que ocupen 
diferents serveis municipals, mes de 
juny/2016 

2016-0613 747/2016 26/05/2016 Aprovació del reconeixement d’obligació 
i ordenació de pagaments de les 
relacions de factures número O/2016/79 
i O/2016/80 

2016-0614 1318/2015 27/05/2016 Queixes veïnals per sorolls generats per 
l’activitat desenvolupada a l’aeròdrom 
(RE 1215 a E520) 

2016-0615 336/2016 27/05/2016 Instal·lació de terrassa per a establiment 
de restauració (LA CUINA DEL 
BOSQUET) durant la temporada alta 
2016 (maig-octubre) 

2016-0616 1741/2014 27/05/2016 Denegació recepció obres urbanització 
Sector Quatre Finques, subsector 2, fase 
1 

2016-06177 656/2015 27/05/2016 Funcions de l'Educadora Social, segons 
Informe SPA 13-05-2016 (ANUL·LAT) 

2016-0618 656/2015 27/05/2016 Funcions de l'Educadora Social, segons 
Informe SPA 13-05-2016 

2016-0619 740/2016 30/05/2016 Aprovació del pagament de la part 
proporcional de l’ import del rebut de l’IBI 
exercici 2015 de la nau situada al carrer 
Lleida s/n 

2016-0620 756/2016 30/05/2016 Convocatòria de la Comissió informativa 
de Presidència i Serveis Centrals pel dia 
2 de juny de 2016 

2016-0621 757/2016 30/05/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 2 de juny de 2016 

2016-0622 758/2016 30/05/2016 Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 2 de juny de 2016 

2016-0623 704/2016 30/05/2016 Atorgament de permís d'armes de 
categoria 4 (núm. sèrie 0032860) 

2016-0624 705/2016 30/05/2016 Atorgament de permís d'armes de 
categoria 4 (núm. sèrie SK1501287) 

                                                        
7
 El decret núm. 2016-0617, de 27 de maig de 2016, és nul per raó de duplicitat i defecte de 

forma. El decret que el substitueix és el núm. 2016-0618, de 27 de maig de 2016. 
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2016-0625 606/2016 30/05/2016 Atorgament de permís d'armes de 
categoria 4 (núm. sèrie 15100232) 

2016-0626 607/2016 30/05/2016 Atorgament de permís d'armes de 
categoria 4 (núm. sèrie SK1300744) 

2016-0627 706/2016 30/05/2016 Atorgament de permís d'armes de 
categoria 4 (núm. sèrie 91051121) 

2016-0628 11/2016 31/05/2016 Llista admesos i exclosos provisional, 
composició del tribunal i data prova 
procés selectiu tècnic/a auxiliar 
biblioteca mitjançant promoció interna 

2016-0629 518/2016 31/05/2016 Atorgament de llicència d'obres en sòl no 
urbanitzable de renovació de coberta 
volum auxiliar (est masia Casa Blanca) 

2016-0630 750/2016 31/05/2016 Denegació de certificat col·lectiu en no 
acreditar-se la residència efectiva del 
peticionari al municipi 

2016-0631 476/2016 31/05/2016 Compromís d’aprovació i execució del 
Pla d'Igualtat Intern entre dones i homes 
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

2016-0632 379/2016 31/05/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
construcció d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres ( 

2016-0633 698/2016 31/05/2016 Adscripció en comissió de serveis d'un 
agent de la policia local de l’Ajuntament 
de Creixell 

2016-0634 764/2016 31/05/2016 Canvi de finançament de determinades 
inversions del Capítol 6 del pressupost 
de l’Ajuntament per l’exercici 2016 

2016-0635 702/2016 31/05/2016 Enviament de sol·licitud de subvenció al 
Consell Comarcal del Bages (Rubik 
2016) 

2016-0636 640/2016 31/05/2016 Atorgament de llicència de primera 
ocupació  

2016-0637 478/2014 31/05/2016 Inici procediment per contractar la 
formació compte de liquidació definitiu 
Sant Isidre III 

2016-0638 744/2016 31/05/2016 Alta al Registre d’entitats locals de 
l'Associació.Brogit Difonem Cultura de 
St.Fruitós de Bages. 
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2016-0639 759/2016 31/05/2016 Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments de 
la relació de factures número O/2016/83 

2016-0640 457/2016 31/05/2016 Atorgament de llicència d'obres per a 
rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres  

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 2 
de maig de 2016 ( ordinària ) ( exp. 490/2016 ) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

4. Informació de les regidories  
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_x_ Respost/a oralment  
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
 

5. Modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 38 Reguladora del preu públic per 
la prestació servei llar d’infants de 0 a 3 anys ( exp. 731/2016 ) 

 
Atesa la providència de la Regidoria de Serveis Econòmics de data 20 de maig de 
2016, mitjançant les qual s’insta a fer els tràmits necessaris per tal de modificar la 
ordenança fiscal número 38 reguladora del preu públic per la prestació servei llar 
d’infants de 0 a 3 anys per tal de contemplar la figura de pagament “Xec llar d’infants” 
 
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, es proposa a la Comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals 
dictamini favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 38 
reguladora del preu públic per la prestació servei llar d’infants de 0 a 3 anys i que 
figuren com a document annex del present acord. 
 
Segon.- 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 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: 
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- 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. 38 Reguladora del preu públic per prestació servei llar 
d’infants de 0 a 3 anys 
 
Es modifica en el següent sentit, el nou redactat que es proposa de l’article 10 de la 
ordenança és el següent: 
 
 

“Article 10. Acreditació, declaració i recaptació 
 
1. Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les 

liquidacions emeses conforme al moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert 
als articles 2 i 7 de la present ordenança s’estableix que l’import dels rebuts serà 
carregat en compte dins el termini comprès entre els dies u i deu de cada mes. La 
recaptació dels imports liquidats en fase d’ingrés voluntari es durà a terme durant 
aquest termini per mitjà de càrrec en compte bancari conforme les dades de 
domiciliació bancària facilitada pels obligats tributaris (com a requisit indispensable per 
formalitzar la inscripció de l’alumne). 

 
2. Tanmateix s’acceptarà el pagament de la mensualitat (Art.7 del epígraf 

2 a 11) mitjançant els “Xecs llar d’infants” entès com una opció dels sistemes de 
compensació flexible laboral que consisteix amb el pagament de la guarderia per part 
de l’empresa en que treballi el subjecte passiu del present preu públic.  

 
En aquest supòsit, serà requisit indispensable formalitzar la sol·licitud, 

prèviament a la utilització del servei de la Llar d’infants, mitjançant el document 
designat a tal efecte. El dia 1 de cada mes s’ha d’haver ingressat l’import del “Xec llar 
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d’infants” a la tresoreria municipal, si no es així es procedirà al cobrament de la 
mensualitat (Art.7 del epígraf 2 a 11)  per la via del punt 1. 

 
3. En el supòsit de devolució dels imports inicials, es procedirà a notificar 

una liquidació complementària a càrrec dels obligats tributaris que inclourà, la quota 
mensual, les despeses generades per les entitats bancàries, de les comissions que 
generi la pròpia notificació i altres despeses de cobrament que puguin esdevenir. 

 
4. Els deutes per preus públics no satisfets en període voluntari podran 

exigir-se mitjançant procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Als efectes de l’establert a l’apartat 11 de l’article 4 del Reglament de la Llar 

d’Infants Municipal “Les Oliveres” des de l’àrea de Tresoreria es facilitarà a la Direcció 
del centre un llistat on constin els pagaments pendents als efectes que per part de 
l’òrgan competent del centre educatiu s’adoptin les mesures previstes en la norma de 
règim intern del centre respecte a l’acumulació d’impagaments.  

 
En aplicació del paràgraf anterior, no s’admetrà la matriculació de cap alumne 

que tingui pendents els pagaments de quotes vençudes de cursos anteriors. 
 
5. En tot allò no previst, s’actuarà d’acord amb Llei 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
6. Les liquidacions de les tarifes de material es realitzaran per terceres 

parts de la quota, trimestralment.  
 
7. Quan es pugui aplicar dos o més epígrafs corresponents a les 

mensualitats, s’aplicarà aquell que presenti una tarifa menor.  
 
8. Les bonificacions previstes s’hauran de sol·licitar durant el període de 

matriculació, aportant la documentació administrativa i econòmica que se’ls requereixi. 
La llar d’infants remetrà a l’ajuntament les sol·licituds degudament emplenades per la 
seva resolució. 

 
Respecte als supòsits que poden donar dret a l’aplicació de les bonificacions 

per les famílies, quan la situació (econòmica o familiar) variï al llarg del curs escolar, 
s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre per tal de tramitar l’actualització 
de la quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb caràcter 
retroactiu des de la data en què es produeixi el canvi de situació segons les dades 
facilitades. 

 
Les famílies estan obligades a comunicar qualsevol variació en les 

circumstàncies que donen dret a l’aplicació de les bonificacions.” 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

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

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

 

6. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la realització de treballs 
en benefici de la comunitat. ( exp. 1156/2015 ) 

 
Vist el projecte d’ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de 
deutes amb la hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant 
la realització de treballs en benefici a la comunitat, elaborat per la comissió d’estudi  
constituïda per acord de Ple de 10 de març de 2016. 
 
Atès que l’objectiu de aquesta és proporcionar una alternativa al compliment de les 
sancions pecuniàries que s’imposin a conseqüència de la infracció de determinades 
normes municipals, mitjançant la possibilitat d’acollir-se a la substitució de la multa 
imposada per la realització de treballs i o serveis en benefici de la comunitat 
 
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 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, l’aprovació inicial, la informació pública i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que per a l’aprovació 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). 
 
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. 
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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 al text de l’avantprojecte de l’ordenança elaborat per la Comissió 
d’estudi. 
 
Per tot això, es proposa a la Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania, dictamini 
favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’execució alternativa al 
pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages mitjançant la realització de treballs en benefici a la comunitat, segons el text 
que s’annexa. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de  trenta dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya,  un mitjà de comunicació escrita diari, tauler d’anuncis i web 
municipal, per a la formulació d’al·legacions  i suggeriments. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions als 
diaris oficials esmentades. 
 
Transcorregut aquest termini d’exposició pública, en cas de no haver-hi cap al·legació  
o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu i es 
procedirà a la publicació íntegra del text al Butlletí Oficial de la Província, i s’inserirà un 
anunci amb la referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Tercer.- L’ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb 
la hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la realització 
de treballs en benefici a la comunitat, 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 regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart..- 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 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE L’EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL PAGAMENT DE 
DEUTES AMB LA HISENDA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS 
DE BAGES MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA 
COMUNITAT  
 
Article 1. Objecte  
 
L’objecte de la present ordenança consisteix en oferir una alternativa que permeti, en 
circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona interessada, 
realitzar l’obligació del pagament d’un deute municipal a través de la realització de 
treballs en benefici de la comunitat per fer front a aquell amb una prestació personal 
mitjançant un treball d’interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no sigui possible 
realitzar-la amb diners.  
 
Article 2. Concepte  
 
Es considera treball en benefici de la comunitat la prestació personal, no retribuïda, en 
determinades activitats d’utilitat pública, amb interès social i comunitari, i que, en cap 
cas, és substitutiu d’un lloc de treball.  
 
Article 3. Àmbit d’aplicació  
 
La present ordenança només serà d’aplicació a les persones que no puguin fer front al 
pagament d’un deute municipal, previ informe tècnic dels Serveis Socials municipals.  
 
Nomes es podran acollir a la present ordenança les persones físiques majors de 14 
anys d’acord amb els següents criteris i condicions d’aplicació del serveis en benefici 
de la comunitat: 
 

- De 14 a 18 anys, serà aplicable després de la petició de la persona 
interessada, amb l’autorització corresponent del pare/mare/tutor  o tutora legal 
en els casos de persones menors d’edat. 

- Més de 18 anys: serà aplicable amb persones amb ingressos inferior a 1,5 
segons l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), a persones 
amb família nombrosa, a famílies amb descendents o ascendents amb 
discapacitat, dependència reconeguda, circumstàncies que s’hauran d’acreditar 
documentalment. 
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Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança, segons l’article 60 de 
la llei 58/2003 LGT, el deute tributari, així com les infraccions molt greus tipificades a 
l’article 77 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, 
aprovada per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. 
 
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança les següents 
persones: 
 
- Les persones jurídiques. 
- Les persones reincidents en la comissió d’infraccions administratives, tot i que serà 
potestat de l’Alcaldia-Presidència la seva exclusió o no, de conformitat amb els 
informes tècnics emesos pels Serveis Socials municipals. 
- Les persones que, volent-se acollir a aquesta ordenança, no obtinguin un informe 
tècnic favorable dels Serveis Socials municipals.  
 
A mode orientatiu i sense que suposi en cap cas una llista de serveis tancada es 
podran desenvolupar els treballs en benefici de la comunitat en els serveis o 
equipaments següents: 
 
- Arxiu, biblioteca  i museu  
- Serveis Socials  
- Medi Ambient  
- Esports 
- Centre cívic 
- Neteja de la via pública i altres espais públics 
- Manteniment i reparació de mobiliari urbà 
- Escoles municipals 
- Parcs, jardins i boscos 
- Qualsevol altre servei o equipament municipal anàleg als citats anteriorment.  
 
Article 4. Consentiment de l’interessat i informe social preceptiu  
 
Els treballs en benefici de la comunitat tindran caràcter voluntari i alternatiu, i no 
podran imposar-se sense el consentiment exprés de la persona deutora, després de la 
prèvia presentació de la seva sol·licitud.  
 
Únicament podran optar a la substitució de l’obligació de pagament d’un deute 
municipal per treballs en benefici de la comunitat, les persones que comptin amb un 
informe tècnic favorable emès pels Serveis Socials municipals.  
 
En aquest sentit, els requisits per optar a la prestació substitutòria són: 
  
a. Acreditar davant els Serveis Socials municipals una situació o diagnòstic de 
necessitat socioeconòmica del nucli de convivència que, orientativament, pot consistir 
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en manca d’ingressos, situacions perllongades d’atur, no superació de l’índex de renda 
de suficiència de Catalunya i situacions anàlogues, que hauran de constar en l’informe 
emès pels Serveis Socials municipals;  
 
b. Sotmetre’s eventualment a les actuacions de comprovació i control financer que 
aquest Ajuntament pugui efectuar.  
 
El treball en benefici de la comunitat haurà de realitzar-se pel mateix subjecte passiu 
obligat al pagament del deute municipal, conforme a les condicions establertes a 
l’article 3 
 
Article 5. Procediment  
 
La subjecció a un treball en benefici de la comunitat serà voluntària, personal i gratuïta, 
prèvia sol·licitud de la persona interessada, reconeixent expressament l’obligació de 
pagament del deute municipal i la seva responsabilitat, i sol·licitant la substitució 
d’aquesta obligació per la realització del treball en benefici de la comunitat.  
 
1. Presentada la sol·licitud, s’incoarà expedient de treball en benefici de la comunitat, 
suspenent el procediment de reclamació del deute municipal fins a la resolució del 
treball en benefici de la comunitat:  
 
-En cas que s’aprovi la realització del treball en benefici de la comunitat, la suspensió 
s’allargarà fins a la plena realització d’aquest, excepte incompliment, tal i com es 
determina a l’article 7 de la present ordenança.  
-En cas que es denegui la realització del treball en benefici de la comunitat, s’aixecarà 
la suspensió del procediment de reclamació del deute municipal i la reclamació del 
deute seguirà el seu curs.  
 
2. L’acolliment a la substitució de l’obligació del pagament de deutes municipals per 
treballs en benefici de la comunitat exclourà la possibilitat de beneficiar-se dels 
descomptes previstos a la respectiva ordenança municipal. 
 
3. Informe previ relatiu a l’aprovació del treball en benefici de la comunitat:  
 
Sense perjudici de l’informe preceptiu per acreditar la manca d’ingressos suficients per 
fer front al pagament d’un deute municipal, els Serveis Socials municipals elevaran a 
l’òrgan competent un informe tècnic sobre el servei o equipament municipal més 
adequat per al compliment del treball en benefici de la comunitat, que valorarà entre 
d’altres, les característiques de la personada interessada en acollir-se, el tipus de 
deute municipal i el lloc on es prestarà el treball comunitari.  
 
4. Aquest informe proposarà resolució a l’òrgan competent en que es determinarà: 
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a. Nombre de jornades a realitzar i nombre d’hores en cada jornada.  
b. Horaris, dates i llocs de realització.  
c. La mesura substitutòria haurà de regir-se segons la programació i flexibilitat amb la 
finalitat de fer-la compatible amb les activitats diàries de la persona interessada.  
d. Tipus de treball a realitzar.  
e. Advertiment de que la comissió de tres incompliments dels relacionats a l’article 7 
de la present ordenança, suposarà l’ arxiu de l’expedient de treball en benefici de la 
comunitat i la continuïtat del procediment per fer efectiu el deute municipal per la 
Recaptació municipal perquè procedeixi a la seva execució, bé en via voluntària o, si 
s’escau, en via executiva.  
f. Informació que el compliment dels treballs alternatius suposarà la condonació del 
deute municipal i l’arxiu de l’expedient de la Recaptació municipal.  
g. En tot cas, es procurarà que el treball a realitzar estigui en consonància a l’edat i 
altres circumstàncies personals de la persona que el realitzi.  
 
Oportunament, aquest Ajuntament elaborarà un protocol operatiu de la present 
ordenança als efectes de donar compliment a l’aplicació dels treballs en benefici de la 
comunitat en matèria de prevenció de riscos formativa, i organitzativa.  
 
Article 6. Jornada de treball  
 
La durada de cada jornada diària de treball substitutori, serà d’un màxim de 7,5 hores 
diàries.  
 
En tot cas es tindrà en compte la legislació específica per a determinats col·lectius.  
 
Per al compliment de les jornades de treball es tindran en compte les situacions 
personals, familiars i laborals de la persona prestadora del treball en benefici de la 
comunitat. 
  
En cas que les persones majors d’edat es trobin en situació d’atur, l’horari vindrà 
determinat per aquest Ajuntament. En cas que es trobin treballant, l’horari vindrà 
determinat per la disponibilitat horària de la persona prestadora del treball en benefici 
de la comunitat, d’acord amb el servei o equipament municipal. 
 
En cap cas la prestació del treball en benefici de la comunitat perjudicarà l’horari 
laboral de la persona prestadora, ni l’horari lectiu en cas que sigui estudiant.  
 
La realització dels treballs en benefici de la comunitat en cap cas seran retribuïts.  
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Article 7. Seguiment i control  
 
Es designarà una persona responsable municipal que haurà d’efectuar el seguiment i 
control de l’efectiva realització del treball i el seu correcte desenvolupament, emetent a 
la finalització del treball un informe de valoració.  
 
Així mateix, durant el compliment del treball en benefici de la comunitat, la persona 
prestadora haurà de complir les instruccions que rebi de les autoritats municipals, així 
com de la persona que s’encarregui d’efectuar el seguiment i control dels treballs.  
 
L’expedient d’aprovació del treball en benefici de la comunitat no s’arxivarà fins a la 
plena realització d’aquest treball.  
 
No obstant, en cas que aquest Ajuntament hagi aprovat la realització del treball en 
benefici de la comunitat i la persona responsable del seu compliment reiteri la seva 
conducta en tres incompliments, en qualsevol dels casos que tot seguit es relacionen, 
s’arxivarà l’expedient de treball en benefici de la comunitat i continuarà el procediment 
per fer efectiu el pagament del deute que va originar aquest expedient:  
 
-Absència o incompliment horari.  
-Falta de rendiment en el treball en benefici de la comunitat i incompliment de les 
tasques encomanades.  
-No realitzar la prèvia formació en mesures de prevenció de riscos i no complir 
aquestes mesures.  
 
Article 8. Risc  
 
L’Ajuntament subscriurà una assegurança que cobrirà els riscos procedents del 
compliment dels treballs en benefici de la comunitat. 
 
Durant el desenvolupament del treball o activitat en benefici de la comunitat, la 
persona prestadora estarà informada, protegida i obligada per la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals.  
 
Article 9. Comissió institucional  
 
Es crearà una comissió institucional que estarà integrada per un/a representant de 
cadascun dels grups polítics municipals, podent ser assistits amb assessorament 
tècnic, que vetllarà pel compliment de l’ordenança i que es reunirà, com a mínim, una 
vegada l’any.  
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Article 10. Valoració  
 
Amb la finalitat de determinar l’equivalència entre l’import del deute municipal i les 
hores de la mesura substitutòria, s’estableix un preu/hora en 15 euros, amb 
arrodoniment per defecte a la quantitat resultant inferior, essent aquesta quantia 
revisable anualment conforme l’IPC.  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la present ordenança, s’elaborarà un protocol 
d’aplicació dels treballs en benefici de la comunitat, indicant els trams de substitució 
dinerària per hores de treball.  
 
Article 11. Interpretació  
 
Els dubtes que poguessin plantejar-se en la interpretació i aplicació de la present 
ordenança, seran resolts per l’òrgan competent, previ informe tècnic, quina decisió 
serà susceptible de recurs davant els tribunals de justícia, previ al potestatiu de 
reposició 
 
Disposició transitòria  
 
La present ordenança serà d’aplicació, des de la seva entrada en vigor, a tots els 
deutes municipals que siguin commutables per treballs en benefici de la comunitat que 
es trobin en tramitació, a la data de la mateixa.  
 
En tot cas, el termini per sol·licitar la substitució de l’obligació del pagament del deute 
municipal per treballs en benefici de la comunitat es comptarà a partir de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta disposició.  
 
Disposició derogatòria  
 
La present ordenança deroga totes aquelles ordenances, reglaments i bans municipals 
que s’oposin a la mateixa. Així mateix aquells títols, capítols o articles d’ordenances 
municipals, reglaments i bans que continguin disposicions relatives a la mateixa 
matèria. 
  
Disposició final  
 

1. Aquesta Ordenança entrarà en vigència un cop transcorregut el termini fixat en 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim 
Local.  
 

2. El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 
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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 : 11 ( 5 Gent fent Poble, 4 CIU, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 

 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

7. Disposició de creació del fitxer automatitzat específic de dades de 
caràcter personal dels abonats del subministrament d’aigua potable  i/o  
clavegueram ( exp. 159/2016 ) 

 
Primer. La Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de 
les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. 
 
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació 
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la 
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que 
continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme en virtut d’aprovació 
de disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 
 
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà 
de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a 
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de 
les seves dades personals que la mateixa llei preveu. 
 
Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer 
automatitzat, l’art. 39.2 a) de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva 
inscripció en el Registre General de Protecció de Dades o bé organisme autonòmic 
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equivalent, d’acord amb l’article 41.1, en aquest cas el Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya.   
 
Segon. En aquest sentit, l’entitat Aigües de Manresa, S.A. ha sol·licitat a l’Ajuntament, 
la inscripció, com a responsable del servei, del fitxer específic per als abonats del 
servei de subministrament d’aigua potable i/o clavegueram –a banda del que ja té 
creat i inscrit l’Ajuntament amb la denominació general d’usuaris de serveis 
municipals- per constituir-se posteriorment aquesta entitat en encarregada del 
tractament d’aquestes dades a través de la signatura del corresponent document que 
cal subscriure a l’efecte. 
Fins a l’actualitat, l’entitat Aigües de Manresa S.A. ostentava també la condició de 
responsable d’aquest fitxer.  
 
Tercer. Segons dictamen que ha estat sol·licitat per part de l’Ajuntament a l’Agència 
Catalana de Protecció de dades per aclarir la qüestió i que obra a l’expedient, s’ha 
verificat, que, efectivament, aquesta és la forma més correcta de procedir.  
 
Quart. En sessió de la Comissió Informativa de Promoció del Territori celebrada el 7 
d’abril de 2016 es va dictaminar una primera versió de la proposta d’acord a sotmetre 
al Ple municipal però amb posterioritat a aquest acte des de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades es van realitzar una sèrie d’indicacions adreçades a modificar el 
text de la disposició a aprovar, i, prenent en consideració la naturalesa dels canvis 
proposats (especialment pel que respecta a la procedència de les dades i el sistema 
de recollida, cessions i nivell de seguretat) es va considerar oportú per la instrucció de 
l’expedient la revisió de la proposta per tal de ser sotmesa novament a dictamen de la 
comissió informativa. 
 
Cinquè. A partir del text adaptat a les indicacions realitzades per l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades, és voluntat de l’Ajuntament aprovar una disposició general 
(ordenança) on es concreti tècnicament i jurídica  els requisits i aspectes necessaris 
per poder procedir a la creació i inscripció, com a propi,  d’aquest fitxer de dades de 
caràcter personal.  
 
Sisè. Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL);  178  del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58 
a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de 
juny (ROAS), contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments 
locals. 
 
Segons l’article 62 del ROAS, s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de 
redactar el text de l'avantprojecte del reglament. 
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No obstant l’anterior, es considera que en aquest cas pot dur a terme la funció de la 
comissió d’estudi, la Comissió informativa de Promoció del Territori, donada la 
concreta redacció tècnica i específica  que ha de tenir aquest document, que s’annexa 
ja a la present proposta.   
 
Setè. Els articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL; 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen 
que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la 
Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents. 
 
S’ACORDA : 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el text de l’ordenança de creació de fitxers de protecció 
de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el 
text que s’adjunta com a document annex. 
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, 
mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
a la seu electrònica municipal i al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que els 
interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes, a comptar des 
del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació en el butlletí oficial. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, 
l’ordenança  restarà aprovada definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre 
acord de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB 
el seu text, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, es publicarà el text íntegre de 
l’ordenança en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’ajuntament i s’anunciarà en 
el DOGC la referència de publicació al BOPB del anunci d’aprovació definitiva amb el 
text íntegre. 
 
L’ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i un 
cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb 
el previst als articles 66.1 del ROAS i l’article 70 de la LBRL. 
 
TERCER.- Posteriorment, procedir a la inscripció del fitxer en el Registre General de 
Protecció de Dades depenent de l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya.   
 
QUART.- Declarar que: 
 

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



 

  

  

  

  
 AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA)  

 

 

Pàgina 28 de 73 

 
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 
 
 
 

 

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

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

 
 
ANNEX. ORDENANÇA DE CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 

PREÀMBUL 

L'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els 
informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la privacitat i intimitat així 
com de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les informacions que són 
rellevants per a cada persona. És per això que l'ordenació jurídica reconeix drets en 
aquest camp i estableix mecanismes per la seva garantia. 

La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei 
limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels 
ciutadans i el ple exercici dels seus drets. El Tribunal Constitucional, interpretant 
aquest article, ha declarat en la seva jurisprudència, i especialment en les seves 
sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest 
dret ha estat denominat per la doctrina com "dret a l'autodeterminació informativa" o 
"dret a l'autodisposició de les informacions personals", i quan és refereix al tractament 
automatitzat de dades, s'inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa. 

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret 
fonamental. És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, 
modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal. L'article 20 de la 
LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
Administracions Públiques només poden fer- se per mitjà de disposició de caràcter 
general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial corresponent, havent-se 
d'aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació 
dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima 
que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, 
en ordre a facilitar als ciutadans l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i 
oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu. 
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De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Llei 32/2010 d'1 
d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'ens local en matèria de 
Protecció de Dades queda sota l'àmbit de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
En aquests termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus 
fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de 
caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica. Finalment, un cop 
publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, l'art. 39 
de la LOPD estableix l'obligatorietat de la seva inscripció al Registre General de 
Protecció de Dades. 

CAPÍTOL I.- OBJECTE 

Article 1 

Aquesta Ordenança té per objecte la creació, supressió i modificació dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal corresponent a l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  

L'Ordenança s'aplicarà sense perjudici d'allò que disposin, per a cadascun dels fitxers, 
les normes legals i reglamentàries vigents que els siguin aplicables i les que puguin 
aprovar-se amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 

Els fitxers automatitzats que per la present Ordenança es creïn, compleixen les 
mesures de seguretat establertes al Real decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

Article 2 

A l'annex I d'aquesta Ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de nova creació. 

Article 3 

Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, modificats o 
suprimits, adoptaran les mesures tècniques organitzatives i de gestió per garantir la 
confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les mesures necessàries 
per fer efectius els drets de les persones afectades que els reconeix l'ordenament 
vigent. 

CAPÍTOL II.- DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ 

Article 4 

Les persones quines dades figurin en els fitxers automatitzats podran exercir el seu 
dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, quan procedeixi, davant 
dels òrgans que es concreten a l'Annex I. 

CAPÍTOL III.- INSCRIPCIÓ I PUBLICACIÓ 
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Article 5 

Els fitxers creats, modificats o suprimits mitjançant aquesta ordenança s'inscriuran en 
el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l'Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades. 

Article 6 

D'acord amb l'article 20 de la Llei 0rgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal aquesta Ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB). 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí 
oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

ANNEX 1 

Els fitxers que es creen mitjançant la present Ordenança municipal són els següents: 

1. Fitxer: ABONATS DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I/O 
CLAVEGUERAM 

Finalitat i usos previstos: Gestió integrada de la informació personal necessària per la 
prestació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i/o clavegueram. 
Altes i baixes en el servei. Padró d’usuaris. Facturació i gestió tributària. 

Persones o col·lectius afectats: Usuaris del servei municipal de subministrament 
d’aigua potable i/o clavegueram.  

b. Procedència de les dades i procediment de recollida: 

Procedència de les dades: usuaris del servei municipal d’aigua potable i/o 
clavegueram i els seus representants legals.  

Procediment de recollida de dades: dades facilitades mitjançant formularis i 
transmissió electrònica pels interessats.  

c. Estructura bàsica del fitxer: Base de dades. 

Descripció del tipus de dades contingudes:  

Dades bàsiques: Dades personals identificatives (DNI/NIF; nom i cognoms, 
adreça, telèfon, signatura) i dades econòmico-financeres (bancàries).  

 

Altres dades: Número d’estadants en el domicili. 

 
d. Cessions: Cessió a entitats bancàries. 
 
e. Transferències internacionals de dades: No previstes.  
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f. Responsable del fitxer:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
g. Servei o unitat davant el qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició:  Aigües de Manresa S.A. amb seu a la Plana de l’Om número 
6, 3r, 3a de Manresa 
 
h. Mesures de seguretat:  De nivell mitjà. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

8. Inadmissió del recurs de reposició interposat pel grup municipal de 
Convergència i Unió, contra l’acord del ple municipal de 29 de març de 
2016, que aprova l’expedient de contractació, relatiu a la licitació única 
per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a 
les competències municipals en matèria de serveis funeraris. ( exp. 
286/2016 ) 

 
Primer. Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016, va 
aprovar l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació, el plec de clàusules 
administratives i plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació única per 
a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències 
municipals en matèria de serveis funeraris, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació ordinària 
(acord número 2 – sessió número 4/2016). 
 
Segon. En data 17 de maig de 2016, entrada 2246 al registre regeneral municipal, la 
regidora municipal i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, ha interposat 
recurs de reposició contra el citat acord de Ple municipal de 29 de març de 2016. 
 
Tercer. Vist l’informe núm. 14/2016 emès pel Secretari municipal de data 27 de maig 
de 2016. 
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S’ACORDA : 
 
Primer.  Inadmetre el recurs de reposició pel grup municipal de Convergència i Unió, 
contra l’acord del ple municipal del dia 29 de març de 2016, que aprova l’expedient de 
contractació relatiu a la licitació  per a la selecció d’un únic concessionari per a 
diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, 
en base a l’informe emès pel Secretari núm. 14/2016, de data 27 de maig de 2016, 
que s’uneix com annex a aquest acte i motivació seva. 
 
Segon. Notificar el present acord a la portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió, Sra. Mercè Casals Martínez. 
 
Tercer. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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. 

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

 
S’adjunta com annex l’informe 14/2016 del secretari. 
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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 : : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 
                                    Abstencions : - 

 
 

9. Conveni urbanístic sobre les actuacions necessàries per a la recepció 
dels sectors que integren el polígon industrial de Santa Anna de Sant 
Fruitós de Bages : resolució d’al·legacions formulades durant la 
informació pública i aprovació definitiva del conveni. ( exp. 709/2015 ) 

 
Primer. Per Decret d’Alcaldia núm.2015-0901 de data 5 d’octubre de 2015, es va 
aprovar com a proposta d’acord el text refós del conveni urbanístic sobre les 
actuacions necessàries per a la formulació expressa de la recepció dels sectors que 
integren el polígon industrial de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages.  
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès a informació pública, mitjançant anunci al Butlletí 
oficial de la província de data 23 d’octubre de 2015,  tauler d’edictes i web municipal. 
 
Tercer. Durant la informació pública, en data 20 de novembre de 2015, el Sr. Carlos 
Garriga Sels, en representació de la mercantil BAGAMO SA ha formulat al·legació 
mitjançant correu administratiu. Consta  com  l’entrada 4945 al registre general 
municipal el dia 25 de novembre de 2015.  
 
Quart. Vist l’informe emès pel secretari 12/2016. 
 
S’ACORDA : 
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per BAGAMO SA, en base a l’informe 
del secretari, que consta a l’expedient i que s’incorpora com a motivació seva i que 
figura com annex 1. 
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Segon. Aprovar definitivament el conveni urbanístic sobre les actuacions necessàries 
per a la recepció dels sectors que integren el polígon industrial de Santa Anna de Sant 
Fruitós de Bages, que figura com annex 2.  
 
Tercer. Publicar el text íntegre del conveni al Butlletí oficial de la Província. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats. 
 
Cinquè. Trametre una còpia al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,  
perquè pugi ser inserit en la secció de conveni urbanístics de l’instrument de divulgació 
telemàtic del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.  
 
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 1 Informe núm.12/2016 del Secretari 
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Annex 2 Conveni urbanístic 
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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 ) 

 
 
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  

10. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana (exp. 200/2016) 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrat en sessió ordinària 
de data 11 de febrer de 2016 va prendre l’acord d’iniciar l’expedient de redacció del 
Reglament de Participació Ciutadana. A tal efecte, a la mateixa es va acordar la 
creació d’una comissió d’estudi, integrada per tècnics i un representant de cada grup 
polític amb representació al Consistori, encarregada d’elaborar el projecte de 
reglament, per al seu posterior sotmetiment al Ple.  
 
Segon.- Vist l’avantprojecte de reglament acordat per la Comissió d’estudi, el qual 
s’adjunta al present acord com a document annex.  
 
Tercer.- Atès l’establert als articles 22.2 d), 47.1, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL); així com als articles 114.1 i 178 
del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); els quals contenen el 
procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals.  
 
El Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,  
 
ACORDA : 
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Primer.- Aprovar inicialment el text del Reglament de participació Ciutadana redactat 
per la comissió d’estudi creada a tal efecte, que s’adjunta com a document annex.  
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la web municipal i al tauler d’anuncis 
de la corporació, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i 
al·legacions oportunes, a comptar des del dia següent a la data en què es verifiqui la 
darrera publicació al Butlletí.  
 
Tercer.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i 
al·legacions, el reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar 
cap altre acord de manera expressa, i es procedirà directament a publicar íntegrament 
al BOPB el text del Reglament, ressenyant aquesta publicació al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.   
 
Quart.- El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies des de la 
seva comunicació a l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat a l’establert als articles 65.2 i 70 de la LBRL.  
 
Cinquè.- Declarar què:  
 
- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 

administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Si l’aprovació provisional esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenció 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.  

 
 
 
S’adjunta a aquest Acord de Ple el document “Reglament de Participació Ciutadana”.  
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ANNEX. Reglament de Participació Ciutadana 

 
Preàmbul  

 

Aquest Reglament de Participació Ciutadana és l’expressió del compromís de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per millorar la qualitat de les decisions i accions 
de govern mitjançant els mecanismes de participació ciutadana. 

Per a la seva elaboració s’han tingut en compte les recomanacions de la Diputació de 
Barcelona al 2015 [Marc Parés (coord.) et al: “Repensant la participació de la 
ciutadania al món local”. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Igualtat i 
Ciutadania,21. Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. 
Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i participació Ciutadana. Barcelona, Març de 
2015]. L’objecte del reglament és la regulació de les formes, els mitjans i els 
procediments d’informació i de participació de la ciutadania de Sant Fruitós de Bages, 
individualment o col·lectivament, en els afers públics del municipi.  

Amb aquest reglament l’Ajuntament persegueix diversos objectius: 

Fomentar la participació dels ciutadans. 
Garantir el dret a la informació. 
Comunicar-se fluidament amb la ciutadania. 
Fomentar el teixit associatiu. 
Incrementar la influència dels ciutadans, en la formació d’opinió i presa de decisions 

d’assumptes de caire municipal. 
L’evolució de les Tecnologies de la Informació (TIC), en especial en l’àmbit de la 
mobilitat (dispositius mòbils), i la connexió individual i grupal (xarxes socials) són un 
factor important a l’hora de modelar i dissenyar les accions.  

La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya en el seu article 29.1, quan assenyala que:  

«Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat 
en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de 
representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest 
Estatut i les lleis.»  

El text s’estructura en cinc títols, dedicats als drets de participació dels ciutadans, a les 
entitats i als col·lectius ciutadans, als serveis municipals d’informació i comunicació, 
als òrgans de participació i, finalment, a la participació en els òrgans de govern i de 
gestió de l’Ajuntament.  
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Títol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes  

Article 1. Dret a la participació  

Totes les persones tenen dret a participar en els assumptes públics locals directament 
o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de participació 
establerts en aquest reglament.   

Article 2. Dret a la informació  

Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals, a accedir 
als arxius públics municipals, i a utilitzar els mitjans d’informació general que 
l’Ajuntament posi a disposició dels ciutadans.  

L’Ajuntament garantirà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació 
general per atendre les peticions que faci qualsevol persona. Queden excloses les 
matèries establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de 
protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat 
ciutadana.   

Article 3. Dret de petició  

Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en 
matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions 
municipals, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent 
de la identitat del peticionari i l’objecte de la petició, i sense més limitacions que les 
establertes per les lleis.  

Article 4. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments  

Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments 
respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals, a través dels mitjans 
legalment habilitats, i sense perjudici del seu dret a interposar els recursos 
administratius o jurisdiccionals pertinents. 

Article 5. Dret d’audiència  

Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en 
la realització de les actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim. 
El dret d’audiència es troba regulat per la legislació vigent en matèria de procediment 
administratiu.  

Article 6. Dret a la iniciativa popular  

1) Els veïns i veïnes inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages tenen dret a 
presentar propostes d’acords o d’actuacions, o projectes de reglaments, en 
matèries que siguin de competència municipal.  

2) El procediment per a l’exercici del dret d’iniciativa popular és el següent:  
Les persones que promouen la iniciativa s’han de constituir en una comissió 
promotora, que ha de redactar un esborrany de text o de proposta d’actuació.  
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La comissió promotora ha de recollir almenys la signatura de suport del 2% dels 
habitants inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages, en un document que ha 
de contenir el nom i cognoms, el domicili i el número del document nacional d’identitat 
o equivalent, degudament signat per cada ciutadà.  

Una vegada presentada la iniciativa i verificada la concurrència de les condicions que 
la permeten, la proposta ha de ser sotmesa a debat i votació al ple municipal, previ 
dictamen favorable de la comissió informativa corresponent, sense perjudici que 
després sigui resolta per l’òrgan competent en la matèria.  

Hi haurà un informe del Secretari, i de l’Interventor en cas que de la iniciativa es derivi 
contingut econòmic.  

El termini per resoldre i notificar sobre la iniciativa serà de 45 dies naturals. Si la 
iniciativa inclou una proposta de consulta popular local, s’haurà de tramitar conforme el 
procediment corresponent.  

Article 7. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals  

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple municipal 
de caràcter ordinari un cop acabada la sessió, a l’apartat de preguntes. 

Article 8. Dret a la consulta popular per via de referèndum  

La consulta popular per via de referèndum és un instrument de participació directa que 
serveix per determinar la voluntat dels electors sobre qüestions d’especial significació, 
amb les garanties pròpies del procediment electoral.  

Les consultes populars es regiran per allò que disposi la llei 4/2010 i la llei 10/2014 
quan aquesta darrera no estigui suspesa o les normes que la substitueixin, sempre 
amb coherència amb allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del regim Local. 

Article 9. Dret a la consulta popular no referendària  

1) La consulta popular no referendària és un instrument de participació directa que 
serveix per conèixer el parer de la població respecte d’un tema determinat, sense 
les garanties pròpies del procediment electoral.  

2) Pot ser objecte d’una consulta popular no referendària qualsevol afer de 
competència municipal, d’abast local.  

3) La consulta popular no referendària d’àmbit municipal, segons qui n’exerceix la 
iniciativa, pot ésser de les modalitats següents: 

D’iniciativa institucional, convocada pel govern municipal previ acord de la majoria 
simple del Ple.  

D’iniciativa popular, convocada per acord de la majoria simple del Ple a instàncies del 
2% dels habitants del municipi, mitjançant un document que ha de contenir el nom i 
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cognoms, el domicili, el número i fotocòpia del document nacional d’identitat o 
equivalent, degudament signat per cada ciutadà.  

Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions  

Totes les persones tenen dret a què l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les 
associacions per reforçar el teixit social i per la promoció d’iniciatives d’interès general.  

Article 11. Dret a l’ús d’espais públics per exercir el dret de reunió  

Totes les persones tenen dret a fer servir locals, equipaments i espais públics 
municipals adequats per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els 
derivats de les característiques de l’espai, els reglaments i les ordenances municipals, 
segons la legislació orgànica en matèria de dret de reunió.  

Article 12. Promoció efectiva dels drets de participació  

1) L’Ajuntament promourà i facilitarà l’exercici efectiu dels drets de participació que es 
regulen en aquest títol.   

2) Els drets de participació, excepte el d’iniciativa popular i el de consulta popular per 
via de referèndum, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès 
legítim respecte a algun assumpte gestionat per l’Ajuntament.  

3) L’Ajuntament farà el possible per fomentar l’associacionisme de les persones i dels 
grups que es trobin amb més dificultats d’interlocució social.  

Article 13. Garantia dels drets ciutadans  

Els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut, a les lleis i en aquest reglament seran 
objecte de protecció per part de l’Ajuntament, que exigirà les responsabilitats que 
pertoquin al personal i autoritats municipal que no els respectin o vulnerin el seu 
exercici. 
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Títol II. Drets i deures de participació de les entitats ciutadanes i els col·lectius 
ciutadans  

Article 14. Concepte d’entitat ciutadana  

Als efectes d’aquest reglament, són entitats ciutadanes aquelles que estiguin 
degudament donades d’alta en el registre municipal d’entitats i associacions de Sant 
Fruitós de Bages. 

Article 15. Concepte de col·lectiu ciutadà  

Als efectes del present reglament, són col·lectius ciutadans les agrupacions de 
persones físiques sense personalitat jurídica pròpia, que tenen una finalitat comú 
d’actuació sense ànim de lucre, d’àmbit municipal i de caràcter temporal 
predeterminat, per espai de temps o per assoliment d’objectius. 

La seva finalitat no pot ser contrària a les lleis.  

Per constituir-se com a col·lectiu ciutadà caldrà una declaració signada per les 
persones que l’integren. A la declaració es manifestarà la voluntat de constituir-se com 
a tal, assumint la coresponsabilitat individual sobre les actuacions del col·lectiu, i es 
descriuran totes les finalitats del col·lectiu, siguin o no principals. Així mateix, hauran 
de fer constar com a mínim les dades de tres persones majors d’edat i residents al 
municipi, com a representants dels col·lectiu i a efectes de comunicació amb 
l’Ajuntament.  

Sens perjudici que totes les persones puguin exercir davant l’Ajuntament les accions i 
drets previstos a l’ordenament jurídic, els col·lectius ciutadans degudament constituïts 
tenen els mateixos drets que les entitats ciutadanes, dins del marc de les seves 
finalitats i dins la seva temporalitat. 

Article 16. Deures de les entitats i dels col·lectius ciutadans  

Les entitats i els col·lectius ciutadans tenen, en el marc d’aquest reglament, els deures 
següents:  

1) Deure d’assegurar un funcionament participatiu i democràtic.  

2) Deure de col·laborar amb l’Ajuntament per aconseguir una millor participació i 
implicació ciutadana en els assumptes d’interès col·lectiu. 

3) Deure de promoure la convivència i el respecte entre les persones.  

4) Deure de divulgació de tots els assumptes que esdevinguin de participació 
ciutadana, consulta popular o referèndum. 

5) Deure d’informar als membres de les entitats i col·lectius, sobre les convocatòries, 
actes, o acords d’aquells processos de participació ciutadana en curs. 
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Article 17. Foment de la participació ciutadana 

1) L’Ajuntament podrà elaborar, en col·laboració amb les associacions i entitats, un 
programa de mesures per fomentar i millorar la participació dels ciutadans del 
municipi, de caire genèric o puntual per cada consulta. 

2) L’Ajuntament podrà fixar, en col·laboració amb les associacions i entitats, els 
objectius i els efectes que es pretenen amb la participació, el termini necessari per 
la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.   

3) L’Ajuntament  convidarà a les entitats a fi que puguin intervenir en la elaboració de 
reglaments de forma participada en l’àmbit propi de cada entitat. 

 

Títol III. Deures dels serveis municipals d’informació i comunicació  

Article 18. Informació dels processos participatius municipals 

L’Ajuntament informarà dels processos participatius municipals per facilitar la 
intervenció de la ciutadania. La comunicació pública s’iniciarà en el moment en que 
s’admeti a tràmit el procés participatiu. 

La informació detallada caldrà que com a mínim estigui present en el web municipal, 
en els taulers d’anuncis municipals, en les edicions de butlletins o revistes municipals, i 
en les cartelleres d’informació municipal a peu de carrer.  

Article 19. Gestió de la informació dels processos participatius  

L’Ajuntament gestionarà la informació dels processos participatius a través de la 
regidoria o àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que desenvolupi 
aquestes funcions. 

El regidor/a de l’ àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que 
desenvolupi aquestes funcions, designarà un tècnic municipal o treballador municipal 
responsable de vetllar per la gestió dels processos participatius i de contacte amb el 
president/a de cada comissió o consell ciutadà. 

 

Títol IV. Òrgans de participació  

Article 20. Caràcter dels òrgans de participació  

1) La constitució dels òrgans de participació és facultativa. La seva creació i 
modificació ha de ser acordada pel Ple municipal, per majoria simple.  

2) Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu. Són l’espai d’assessorament, 
informació, debat, estudi i proposta sobre assumptes vinculats als seus àmbits  

3) Presideixen els òrgans de participació l’alcalde o el regidor en qui delegui l’alcalde.   

4) Els acords o conclusions dels òrgans de participació són públics.  
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5) Els òrgans de participació es regiran per aquest reglament en tot cas. 

Article 21. El Consell  

1) El Consell és l’òrgan mitjançant el qual s’estructura de participació general de la 
ciutadania en la política municipal 

2) Les seves funcions principals són d’informació, estudi, debat i assessorament, per 
l’acompanyament i contrast de l’acció de govern. 

3) El Consell és també un espai d’informació i un àmbit per compartir els treballs, 
informes o plans realitzats pels  tècnics, en cada cas.   

4) Els òrgans de participació, han de funcionar a través de la creació d’un Consell, 
tenint en compte les seves característiques pròpies en cada cas.  

5)  Els òrgans de participació podran funcionar mitjançant comissions les quals 
podran estar integrades exclusivament per membres sense condició de regidors i/o 
tècnics. 

Article 22. Composició del Consell  

1) El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui.  

2) La composició del Consell serà el que resulti de l’aprovació del Ple. 

Article 23. Funcions del Consell  

a) Conèixer i debatre els projectes motiu de la seva creació. 

b) Emetre propostes d’acord per elevar a l’organisme d’aprovació, sobre els projectes 
motiu de la seva creació. 

c) Proposar al president l’elaboració de nous informes o estudis, per a millor 
coneixement de l’objecte de la seva creació, per la presa de decisions i elevació de 
propostes. 

d) Elaborar propostes i suggeriments en relació a la temàtica objecte de la seva 
creació. 

e) Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l’acord de creació i/o 
modificació. 

Article 24. Funcionament del Consell  

1) El Consell es reunirà per convocatòria de la seva presidència, almenys una vegada 
a l’any en sessió ordinària. També es podrà reunir:  
a) A iniciativa de la presidència, quan ho consideri adient.  
b)    A proposta d’un terç dels seus membres.  

2) La dinàmica de les sessions, les convocatòries i altres aspectes de funcionament 
seran acordats en el si del propi Consell. 
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3) Cada Consell estarà vinculat a una regidoria, relativa a la funció encomanada, i el 
regidor/a de l’àrea específica haurà de formar part d’ella. 

Títol V. Consells municipals d’obligada existència 

S’estableix l’obligada existència dels consells que s’enumeren tot seguit:  
 
a) Consell municipal de Cultura 
b) Consell  municipal d’Infants 
c) Consell municipal de Gent gran 
d) Consell municipal de Joventut 
e) Consell municipal de Veïnatge 

 
Disposició addicional 
 
El present Reglament entrarà en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i hagin transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a 
l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.  
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
PRECS I PREGUNTES   
 

11. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre beneficis fiscals de l‘impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ( exp. 
787/2016 ) 

 
Al ple de 29 d’octubre de 2015 es van aprovar les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals.  
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Durant les setmanes prèvies des d’ERC Sant Fruitós vam proposar incorporar 
bonificacions a les plusvàlues que podien anar del 30% al 95% segons els ingressos 
dels beneficiaris. 
 
Durant la comissió informativa prèvia a aquest ple es va acordar que es buscarien els 
mecanismes per poder aplicar aquestes bonificacions abans de finals del 2015. 
 
Posteriorment a la comissió informativa de gener 2016, el govern va canviar el 
compromís inicial i  va prendre un nou compromís perquè la bonificació entrés en vigor 
el primer trimestre del 2016. 
 
Atès que estem finalitzant el segon trimestre del 2016, el grup municipal d’ERC, 
planteja la següent pregunta: 
 
Volem saber si ja s’està duent a terme la bonificació en les plusvàlues per 
transmissió a causa de mort a favor de cònjuge i descendents?  
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 

12. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre el pagament dels tributs 
estatals a través de l’Agència Tributària de Catalunya  ( exp. 803/2016 ) 

 
Al ple d’11 de febrer de 2016 es van aprovar amb els vots de 10 dels 12 regidors 
pressents en aquell ple, proposar la redacció signatura i aprovació del decret d’alcaldia 
que ordeni el pagament dels impostos estatals de l’ajuntament i de les seves 
empreses municipals a l’ATC, i que aquest pagament es fes efectiu tant ràpidament 
com fos possible. 
 
Atès que han passat quatre mesos, de l’adopció en ple, i un any del compromís públic 
de tres dels candidats a l’alcaldia a dur-ho a terme, el grup municipal d’ERC, planteja 
la següent pregunta: 
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En quin estat es troba aquesta gestió i quan esta prevista l’aprovació del decret 
d’alcaldia? 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 23:06 hores del dia 9 DE JUNY DE 2016 
 
 
 
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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